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Dragi colegi, 

 

Educația medicală continuă este o componentă obligatorie a profesiei noastre, iar Societatea Română de Chirurgie Vasculară 

(SRCV) și-a asumat această misiune, pentru și în numele membrilor săi. 

Încă de anul trecut am anunţat, pentru toamna acestui an, Al IV-lea Congres SRCV. Plănuiam să ne întoarcem într-o locație 

devenită deja tradițională pentru evenimentele noastre – Hotelul „Ramada” din Sibiu. 

Dar, în contextul actual, organizarea unui eveniment în format „tradiţional” este imposibilă, din considerente legale şi nu numai. 

Nu vrem însă nici să întrerupem continuitatea evenimentelor Societăţii noastre şi nici să lăsăm acest an nefericit să ne ţină departe 

unii de alţii şi pe noi toţi de progresele ştiinţei în specialitatea noastră. 

Am decis, aşadar, să organizăm online Al IV-lea Congres SRCV, în perioada 25-28 noiembrie, folosind o formulă testată deja de 

partenerii noştrii de la compania organizatoare, Eventer.Net. Astfel, prezentările lectorilor și simpozioanele de firmă vor fi 

transmise prin intermediul unei platforme de “virtual events” ce are funcționalități specifice precum live sessions, expoziție 

medicală virtuală, Q&A, polls, chat, feed şi multe altele. Standul virtual oferă posibilitatea participanților de a intra în chat cu 

reprezentantul companiei dvs., precum şi posibilitatea de accesare a unei secțiuni de prezentare a companiei dvs. (inclusiv date 

de contact), în format text sau video. 

Suntem o societate tânără, atât ca vârstă, cât mai ales ca spirit. Am crescut şi creştem cu energia specifică acestei vârste, dar şi 

cu sprijinul dumneavoastră, al colegilor noştri, dar şi al companiilor din industria farma, care ne-aţi fost în fiecare an alături în 

efortul de organizare al evenimentelor noastre.  

Vă mulţumim pentru că am rămas, noi toţi, o echipă numită SRCV şi vă urăm Bun Venit la această premieră absolută – primul 

Congres online al Societăţii Române de Chirurgie Vasculară! 

  

Radu Popa 

Președintele Congresului și al SRCV 

Mihai Ionac 

Secretar general SRCV 
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Organizatorii celui de-Al IV-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie Vasculară mulţumesc următoarelor companii pentru 

sprijinul acordat în organizarea evenimentului: 
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Organizatorii celui de-Al IV-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie Vasculară mulţumesc următoarelor companii pentru 

sprijinul acordat în organizarea evenimentului: 
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Organizatori 
 

 

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE 

 

Presedintele SRCV: Radu Florin Popa 

Presedintele ales al SRCV: Adrian Muresan 

Secretarul general al SRCV: Mihai Ionac 

Presedinte al Congresului SRCV 2020: Radu Popa 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC 

 

Conf. Dr. Radu Florin Popa 

Prof. univ. dr. Mihai Ionac 

Dr. Dragos Alexandru Trandafir 

Dr. Alexandru Oprea 

Dr. Adrian Mureșan 

 

LOCAȚIA & PERIOADA 

Eveniment online, 25-28 noiembrie 2020  

 

LIMBILE OFICIALE ALE EVENIMENTULUI 

Limbile oficiale ale evenimentului sunt româna şi engleza. 
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WEBSITE-UL EVENIMENTULUI 

www.srcv-event.ro 

 

MANAGEMENTUL EVENIMENTULUI 

Eventer.Net  

Telefon: 0332.40.88.05 

Web: www.eventernet.ro 

Email: contact@oncologieiasi.ro 

 

TEMATICA ŞTIINȚIFICĂ 

• Pacientul vascular în contextul pandemic Covid-19 

• Bolile carotidei 

• Patologia aortei 

• Acces vascular 

• Boala arterială periferică a membrelor 

• Patologia vaselor mezenterice 

• Chirurgia de acces pentru hemodializă 

• Patologie venoasă 

 

• Recuperarea vasculară 

• Piciorul diabetic 

• Update la ghidurile vasculare 

• Radioprotecție 

• Inovații în chirurgia vasculară 

• Sesiune de complicații: worst case scenario 

• Sesiune de case reports pentru medicii rezidenți 

• Sesiuni interdisciplinare 

 

SECRETARIATUL CONGRESULUI SRCV 2020 

Informații detaliate despre eveniment puteţi primi pe întreaga durată a evenimentului de la operatorul logistic, compania 

Eventer.Net (telefon: 0332-408800/04/05, email: contact@srcv-events.ro). 
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DESCHIDEREA OFICIALĂ A CONGRESULUI SRCV 2020 

Deschiderea Oficială a Congresului va avea loc joi, 26 noiembrie 2020, ora 13:00. Ceremonia va fi transmisă Live pe 

platforma online a conferinţei. 

 

CREDITARE & CERTIFICATELE DE PARTICIPARE 

Certificatele de participare se vor elibera post eveniment pe adresa de email furnizată la înregistrare. 

Congresul SRCV a fost creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 14 credite EMC. 

Al XI-lea curs de Ecografie Doppler Carotidiană a fost creditat cu 6 credite EMC de către Colegiul Medicilor din România. 

Cursul de ecografie venoasă "Tehnicile echoghidate în tratamentul insuficienţei venoase - tehnica laser, tehnica 

sclerozare echoghidată" a fost creditat cu 3 credite EMC de către Colegiul Medicilor din România. 

 

CURSURILE PRE-CONGRES 

Cursurile pre-congres se vor desfășura pe platforma online dedicată evenimentului, după următorul program: 

Miercuri, 25 noiembrie 2020 | 09:00 – 19:10 

Al XI-lea curs de Ecografie Doppler Carotidiană  

Lectori: Conf. Dr. Sorin Crișan, Prof. Dr. Adina Ionac, Prof. Dr. Mihai Ionac, Dr. Adriana Găină, Asist univ. Dr. Andreea Rață,  

Sef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Asist univ. Dr. Flavia Pfaff, Dr. Ștefana Deznan, Dr. Adrian Mănesc 

Joi, 26 noiembrie 2020 | 09:00 – 12:00 

CURS DE ECOGRAFIE VENOASĂ: Tehnicile echoghidate în tratamentul insuficienţei venoase - tehnica laser, 

tehnica sclerozare echoghidată  

DIRECTOR CURS: Conf. Dr. Radu F. Popa   

LECTORI: Şef Lucrări Dr. Genoveva Baroi, Asist. Univ Dr. Cristina Strobescu-Ciobanu, Asist Univ. Dr. Ionut-Mihai Cazan 
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PREZENTĂRILE ORALE (TRANSMISIILE LIVE) 

Prezentările lectorilor vor fi transmise live, conform orelor din program. Acestea vor putea fi vizualizate accesând secțiunea 

“Program & Live”, apoi butonul "Live". Accesul în platformă este permis doar participanților înscriși la conferință, în baza 

numelui de utilizator și a parolei primite prin email. Calitatea vizualizării transmisiei live este condiţionată de conexiunea 

la internet. Vă recomandăm să urmăriţi prezentările de pe dispozitive conectate la internet prin cablu şi nu prin WiFi. 

 

PLATFORMA PENTRU EVENIMENTE VIRTUALE 

Platforma de evenimente virtuale dedicată Congresului SRCV 2020 este o aplicaţie care încearcă să mute cu adevărat 

experiența evenimentului fizic într-un eveniment online. Utilizatorii platformei (participanți, reprezentanți medicali, lectori) 

vor beneficia de următoarele facilități/servicii: 

• Pot accesa detalii despre eveniment, program, lectori, rezumate etc. 

• Pot urmări transmisiile live ale prezentărilor științifice. 

• Pot interacționa în timp real cu lectorii, în timpul prezentărilor (pot adresa întrebări folosind modulul Q&A). 

• Vor putea adăuga în calendarele Google, Yahoo, Apple etc. prezentările preferate în vederea notificării asupra orei de 

începere. 

• Pot cunoaște noi colegi și socializa cu ceilalți participanți (lista participanților înscriși, a reprezentanților companiilor și 

a lectorilor va fi disponibilă pe platformă; interacțiunea între ei se poate face prin mesaje text (chat), video-call sau send 

business card). 

• Pot accesa harta expozanților și standurile companiilor, pot discuta cu reprezentanții prin chat pentru a stabili întâlniri, 

a cere informații despre produse, a schimba date de contact etc. 

• Vor primi notificări importante în permanență de la organizatori, prin intermediul secțiunii “Feed/News”. 

• Expozanții pot expune online serviciile și produsele, interacționând cu vizitatorii direct prin intermediul platformei. 

 

EXPOZIŢIA MEDICALĂ VIRTUALĂ 

Expoziţia medicală va fi disponibilă pe toată perioada evenimentului în secțiunea “Expoziţie Medicală” din cadrul platformei 

online. Aici veți putea vizualiza standurile 3D ale companiilor participante, informații despre produsele (butonul 

“Documente”) şi profilul companiei (“Profil companie”) și veți putea contacta reprezentanții firmei, apăsând butonul 

“Contactează-ne”. 
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MIERCURI, 25 NOIEMBRIE 2020 
 

09.00 – 19.10 Al XI-lea CURS DE ECOGRAFIE DOPPLER CAROTIDIANĂ 

Lectori: Conf. Dr. Sorin Crișan, Prof. Dr. Adina Ionac, Prof. Dr. Mihai Ionac, Dr. Adriana Găină, Asist univ. Dr. Andreea Rață,  

Sef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Asist univ. Dr. Flavia Pfaff, Dr. Ștefana Deznan, Dr. Adrian Mănesc 

 

JOI, 26 NOIEMBRIE 2020 
 

09.00 – 12.00 CURS DE ECOGRAFIE VENOASĂ: Tehnicile echoghidate în tratamentul insuficienţei venoase - 

tehnica laser, tehnica sclerozare echoghidată 

DIRECTOR CURS: Conf. Dr. Radu F. Popa   

LECTORI: Şef Lucrări Dr. Genoveva Baroi, Asist. Univ Dr. Cristina Strobescu-Ciobanu, Asist Univ. Dr. Ionut-Mihai Cazan 

13.00 – 13.55 DESCHIDEREA LUCRĂRILOR  

celui de-Al IV-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie Vasculară 

14.00 – 14.20 SESIUNE ACCES VASCULAR 

Moderatori: Ștefana Deznan, Kaller Reka 

15.00 – 16.00 SESIUNEA ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE PODIATRIE 

Moderatori: Sorin Barac, Norina Găvan  

16.05 – 17.25 SESIUNE ANGIONET 
Workshop realizat sub auspiciile Academiei de Știinte Medicale în cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, 

dezvoltare și crearea de noi infrastructuri –MySMIS 107124 

Moderatori: Mihai Ionac, Andreea Rață 

18.00 – 20.00 SESIUNE BOALA ARTERIALĂ PERIFERICĂ (I) 

Moderatori: Ionel Droc, Radu Popa 
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VINERI, 27 NOIEMBRIE 2020 
 

08.30 – 09.30 SESIUNE BOALA ARTERIALĂ PERIFERICĂ (II) 

Moderatori: Adrian Mureșan, Andreea Rață 

11.00 – 12.30 SESIUNE TUR DE ORIZONT ASUPRA CHIRURGIEI VASCULARE DIN ROMÂNIA 

Moderatori: Mihai Crețeanu, Rafael Halpern 

13.30 – 15.10 SESIUNE ENDOVASCULAR 

Moderatori: Victor Costache, Radu Popa  

16.00 – 17.20 SESIUNE BOALA VENOASĂ CRONICĂ 

Moderatori: Claudia Gherman, Mihai Ionac 

18.30 – 20.00 ADUNAREA GENERALĂ A SRCV 

Moderatori: Mihai Ionac, Radu Florin Popa  

 

SÂMBĂTĂ, 28 NOIEMBRIE 2020 
 

08.30 – 09.55 SESIUNE MEDICI REZIDENȚI 

Moderatori: Mihai Ionac, Radu Popa  

10.00 – 11.10 SESIUNE STUDENȚEASCĂ 
Organizată în colaborare cu Societatea Studențească de Chirurgie din România 

Moderatori: Cătălin Coșarcă, Cristina Strobescu 

11.30 – 12.00 SESIUNE ROLUL CHIRURGULUI VASCULAR ÎN INFECȚIA CU SARS-COV-2 

Moderatori: Sorin Barac, Genoveva Baroi 

13.00 – 14.40 SESIUNE VARIA 

Moderatori: Rafael Halpern, Mihai Ionac 

14.40 – 15.00 INCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI 
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Miercuri, 25 noiembrie 2020 | 0900 - 1910   

Al XI-lea curs de  
ECOGRAFIE DOPPLER CAROTIDIANĂ 
 

Prezentarea cursului: 

Curs online intensiv de o zi, de ecografie Doppler carotidiană, care include prezentări teoretice, prezentări de caz și 

numeroase quiz-uri. 

Cursul este adresat tuturor medicilor specialiști cât și medicilor rezidenți din specialitățile chirurgie vasculară, cardiologie, 

neurologie, medicină internă. Nu este nevoie de experiență în ultrasonografie carotidiană. 

Cursul este organizat sub egida Societății Române de Chirurgie Vasculară și este creditat EMC. 

 

Obiectivele cursului: 

• Anatomia arterelor carotide 

• Fiziologia și fiziopatologia circulației carotidiene 

• Indicațiile ultrasonografiei carotidiene în contextul ghidurilor actuale 

• Parametrii morfologici și funcționali ai examinării ultrasonografice carotidiene. Limite și capcane. 

• Indicațiile investigațiilor imagistice complementare 

• Diagnosticul stenozei de arteră carotidă 

• Opțiuni terapeutice ale bolii carotidiene în contextul ghidurilor actuale 

• Indicațiile revascularizării și a tehnicii folosite în cazul stenozelor carotidiene 

• Tratament și follow-up al pacientului revascularizat 
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Lectorii cursului: 

Conf. Dr. Sorin Crișan 

Medic primar medicină internă 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca 

Prof. Dr. Adina Ionac 

Medic primar cardiologie 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Prof. Dr. Mihai Ionac 

Medic primar chirurgie vasculară 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timisoara 

Dr. Adriana Găină 

Medic primar neurologie 

Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara 

Asist univ. Dr. Andreea Rață 

Medic primar chirurgie vasculară 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Sef lucrări Dr. Elena Buzdugan 

Medic primar cardiologie 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca 

Asist univ. Dr. Flavia Pfaff 

Medic specialist cardiologie 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Dr. Ștefana Deznan 

Medic specialist chirurgie vasculară 

Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara 

Dr. Adrian Mănesc  

Medic specialist chirurgie vasculară 

Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara 
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PROGRAMUL CURSULUI 

 

Ora Activități 

09.00 

09.10 

Introducere. Prezentarea obiectivelor cursului 

Sorin Crișan 

09.10 

09.20 

Noțiuni relevante de anatomie ultrasonografică 

Adrian Mănesc 

09.20 

09.30 

Fiziologia şi fiziopatologia circulatiei carotidiene 

Elena Buzdugan 

09.30 

09.40 

Indicații ale ultrasonografiei carotidiene 

Identificarea momentului aplicării altor tehnici imagistice 

Flavia Pfaff 

09.40 

10.00 
Pauză  

10.00 

11.45 

Principalele metode ultrasonografice (modul B, Doppler color, Doppler pulsatil, Power Doppler). 

Principii, tehnică de examinare, parametri, aspecte normale. 

Sorin Crișan 

11.45 

12.00 

Ultrasonografia carotidiană in practica zilnica. Capcane 

Sorin Crișan 

12.00 

12.30 
Demonstrație practică – ultrasonografia carotidiană 

12.30 

13.00 
Pauză 
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Ora Activități 

13.00 

13.15 

Grosimea intima-medie (IMT) – evaluare, măsurare, semnificație 

Flavia Pfaff 

13.15 

13.30 

Placa instabilă carotidiană 

Sorin Crișan 

13.30 

13.45 

Evaluarea ecografică a severității stenozelor carotidiene 

Adina Ionac 

13.45 

14.00 

Protocol de scanare. 

Prezentarea buletinului de analiză eco Duplex carotidian 

Sorin Crișan 

14.00 

14.30 

Ultrasonografia carotidiană in practica zilnica. Limite, dificultati. 

Exerciţii de tip “Identificaţi greșeala/greșelile” 

Exerciţii de tip “Găsiţi răspunsul corect”  

Sorin Crișan 

14.30 

15.00 

Prezentare cazuri practice 

Adina Ionac, Flavia Pfaff, Mihai Ionac 

15.00 

15.30 
Pauză 

15.30 

15.40 

Tabloul clinic al pacientului 

Adriana Găină 

15.40 

16.00 

Indicația și tratamentul medical în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. 

Partea I 

Adriana Găină 

16.00 

16.20 

Indicația și tratamentul endovascular în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. 

Partea a II-a 

Andreea Rață 
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Ora Activități 

16.20 

16.40 

Indicația și tratamentul chirurgical în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale.  

Partea a III-a 

Mihai Ionac 

16.40 

17.00 

Indicațiile și rezultatele endarterectomiei carotidiene în urgență. 

Criterii anatomice care definesc pacienții cu risc pentru stentarea carotidiană 

Mihai Ionac 

17.00 

17.15 

Tratament postrevascularizare carotidiană (postendarterectomie și postangioplastie 

percutană) 

Ștefana Deznan 

17.15 

17.30 

Ultrasonografia carotidiană postrevascularizare (postendarterectomie și postangioplastie 

percutană)  

Adina Ionac 

17.30 

18.00 
Pauză 

18.00 

18.30 
Test final 

18.30 

19.00 

Rezultatele testului 

Sorin Crișan 

19.00 

19.10 
Concluzii. Încheierea programului.  
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Joi, 26 noiembrie 2020 | 0900 - 1200   

CURS DE ECOGRAFIE VENOASĂ:  
Tehnicile echoghidate în tratamentul insuficienţei venoase - 
tehnica laser, tehnica sclerozare echoghidată 
 

DIRECTOR CURS:  

Conf. Dr. Radu Florin Popa  

LECTORI  

Şef Lucrări Dr. Genoveva Baroi 

Asist. Univ Dr. Cristina Strobescu-Ciobanu 

Asist Univ. Dr. Ionut-Mihai Cazan 

Noțiuni teoretice: 

• Notiuni de anatomie venoasă normală 

• Elemente de hemodinamică venoasă normală 

• Tehnica de examinare: aparatură, metodologie de examinare 

• Ultrasonografie Doppler – aspect normal 

• Aspect ultrasonografic în patologia venoasă: tromboza venoasă profundă, sindrom post-trombotic, 

tromboflebita superficială, boala varicoasă 

• sclerozare echoghidată a perforantelor 

Evaluarea noțiunilor acumulate. Discuții 

 

Joi, 26 noiembrie 2020 | 1300 - 1355   

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR  
celui de-Al IV-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie Vasculară 

 

13.55-14.00 - Pauză 
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Joi, 26 noiembrie 2020 | 1400 – 1420   

SESIUNE ACCES VASCULAR  
Moderatori: Ștefana Deznan, Kaller Reka 

14.00 

14.10 

Update în intervențiile de acces vascular – abord hibrid 

Deznan Ș., Mănesc A., Olariu N., Ionac M. 

14.10 

14.20 

Complicații tardive și metode de tratament chirurgical a fistulelor arterio-venoase dobândite 

la pacienții cu hemodializă cronică 

Kaller R., Cebotari L., Arbănași E., Bud I.T., Russu E., Coșarcă C., Toma L., Nedelea D.E., Mureșan A.V. 

 

14.20–15.00 - Pauză 

 

Joi, 26 noiembrie 2020 | 1500 - 1600   

SESIUNEA ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE PODIATRIE  
Moderatori: Sorin Barac, Norina Găvan 

15.00 

15.20 

Impactul neuropatiei diabetice și altor complicații de nervi periferici pe fondul diabetului 

zaharat 

Florea B. 

15.20 

15.40 

Utilizarea dispozitivelor de off-loading pentru îmbunătățirea managementului ulcerațiilor 

plantare cu întârziere la vindecare la pacienții cu picior diabetic – studii de caz 

Dragoi I. 

15.40 

16.00 

Colaborarea interdisciplinară în tratamentul chirurgical al piciorului diabetic în contextul 

pandemiei SARS-COV-2 

Dragomir A.G. 

 

16.00–16.05 - Pauză 
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Joi, 26 noiembrie 2020 | 1605 – 1725   

SESIUNE ANGIONET 
Workshop realizat sub auspiciile Academiei de Știinte Medicale în  cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii publice de 

cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri –MySMIS 107124 

Moderatori: Mihai Ionac, Andreea Rață 

16.05  

16.20 

Prezentarea proiectului Angionet 

Pleșoianu C., Deac R. 

16.20  

16.35 

Rezultate parțiale ale proiectului Angionet – boala arterială periferică 

Rață A., Barac S., Dumitrașcu A., Mzi A., Ionac M. 

16.35  

16.45 

Tratamentul endovascular al anevrismelor aortei toracice și abdominale și al anevrismelor 

arterelor iliace: 4 ani de experiență 

Mănesc A., Rață A., Barac S., Țăranu G., Ionac M. 

16.45 

17.05 

SIMPOZION BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - AngiospectruMed 

Dificultatea bolii trombotice ilio-femurale – soluții contemporane  

Dumantepe M. 

17.05 

17.25 

SIMPOZION TERUMO AORTIC - AngiospectruMed 

Selecția pacienților cu anevrisme de aortă abdominală pentru tratament endovascular 

De Vries M. 

 

 

17.25–18.00 - Pauză 
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Joi, 26 noiembrie 2020 | 1800 - 2000   

SESIUNE BOALA ARTERIALĂ PERIFERICĂ (I) 

Moderatori: Ionel Droc, Radu Florin Popa 

18.00 

18.30 

Simpozion TERAPIA  

Diagnosticul și abordarea terapeutică a pacientului cu boală arterială a membrelor inferioare 

Strobescu C. 

18.30 

18.45 

Anevrismele de arteră poplitee – tratament chirurgical vs tratament endovascular 

I. Droc, M. Dumitrașcu, C. Buzilă, S. Botezatu, L. Stan 

18.45 

18.55 

Simpozion ANTIBIOTICE  

Fluxiv – suportul circulației vasculare 

Popa R.F. 

18.55 

19.15 

Simpozion SOFMEDICA 

Impactul angiografiei CO2 la pacienții cu boală arterială periferică și insuficiență renală 

Mănesc A. 

19.15 

20.00 

Simpozion PHILIPS 

Imagistica Doppler prin noi tehnici 3D 

Sillesen H. 
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Vineri, 27 noiembrie 2020 | 0830 - 0930   

SESIUNE BOALA ARTERIALĂ PERIFERICĂ (II) 

Moderatori: Adrian Mureșan, Andreea Rață 

08.30  

08.40 

Tratamentul chirurgical în boala carotidiană și coronariană 

Droc I., Deaconu Şt., Dumitru E., Păduraru T., Stan L.  

08.40  

08.50 

Sindromul metabolic și incidența bolii arteriale periferice 

Gherman C. 

08.50  

09.10 

Simpozion BAYER  

Xarelto – perspectiva studiului Voyager PAD în tratamentul bolii arteriale periferice  

Ionac M. 

09.10  

09.30 

Simpozion ALVOGEN - o companie ZENTIVA  

Boala arterială periferică: ușor de diagnosticat, obligatoriu de tratat! Noutăți 2020 

Ionac M. 

 

09.30-11.00 - Pauză 
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Vineri, 27 noiembrie 2020 | 1100 - 1230   

SESIUNE TUR DE ORIZONT  
ASUPRA CHIRURGIEI VASCULARE DIN ROMÂNIA 

Moderatori: Rafael Halpern, Mihai Ionac 

11.00 

11.15 

Prezentarea Departamentului de Chirurgie Vasculară Spitalul Pantelimon 

Halpern R. 

11.15 

11.30 

Prezent şi viitor în abordarea multidisciplinară a pacientului vascular în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Suceava 

Iacob L., Harja A., Lulciuc C., Gavriliuc E., Creţeanu jr. M. 

11.30 

11.45 

Clinica de Chirurgie Vasculară ”Robert van Gestel” de la Iași. De la simplu la complex. De la 

secolul XX la secolul XXI și mai departe 

Popa R.F. 

11.45 

12.00 

Chirurgia vasculară – o nouă șansă 

Mureșan A. 

12.00 

12.15 

Excelență în chirurgia vasculară – secretul unei echipe  

Ionac M. 

12.15 

12.30 
Discuții, concluzii, propuneri 

 

12.30-13.30 - Pauză 
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Vineri, 27 noiembrie 2020 | 1330 - 1510   

SESIUNE ENDOVASCULAR 

Moderatori: Victor Costache, Radu Florin Popa 

13.30 

14.00 

Simpozion PHILIPS 

Tratamentul EVAR într-o sală hibridă 

Yeung K.K. 

14.00 

14.20 

Simpozion MEDTRONIC 

DCB IN.PACT® pentru fistulele arterio-venoase. Experiență și dovezi 

BinKhamis S.M. 

14.20 

14.40 

Simpozion EPSYLON  

Grafturile fenestrate pentru anevrism complex toraco-abdominal: primul caz de FEVAR 

raportat în România 

Mănesc A., Țăranu G., Ionac M. 

14.40 

14.50 

Strategii terapeutice pentru anevrismele de aortă abdominală în era endovasculară 

Droc I., Stan L., Dumitrașcu M., Botezatu S., Păduraru T. 

14.50 

15.00 

CLTI Guidelines 

Kolh P. 

15.00 

15.10 

Tratamentul endovascular în disecțiile de aortă 

Costache V. 

 

15.10-16.00 - Pauză 
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Vineri, 27 noiembrie 2020 | 1600 - 1720   

SESIUNE BOALA VENOASĂ CRONICĂ 

Moderatori: Claudia Gherman, Mihai Ionac 

16.00 

16.40 

Simpozion SERVIER  

O suferință departe de linia întâi, boala venoasă cronică 

Gherman C., Ionac M.  

16.40 

16.50 

Tromboflebita venei safene interne asociată cu varicotromboză: complicație rară a bolii 

venoase cronice și metodă de tratament 

Kaller R., Bud I.T, Coșarcă C., Russu E., Cebotari L., Mocian A., Balmoş I., Nedelea D.E., Mureșan A.V.  

16.50 

17.20  

Simpozion ALFASIGMA – Redă echilibrul vascular 

Popa R.F., Mureșan A. 

 

 

17.20-18.30 - Pauză 

 

 

Vineri, 27 noiembrie 2020 | 1830 - 2000   

ADUNAREA GENERALĂ A SRCV 

Moderatori: Mihai Ionac, Radu Florin Popa  
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Sâmbătă, 28 noiembrie 2020 | 0830 - 0955   

SESIUNE MEDICI REZIDENȚI 

Moderatori: Mihai Ionac, Radu Florin Popa  

08.30 

08.40 

Tratamentul bolii arteriale a arterei femurale superficiale – open versus endovascular – 

rezultate preliminare 

Dumitrașcu A., Rață A., Barac S., Onofrei R.R., Ionac M. 

08.40 

08.50 

Anevrism gigant de arteră brahială la pacienții cu acces venos pentru hemodializă, transplant 

renal și tratament imunosupresor 

Mzi A., Rață A., Barac S., Popescu A., Onofrei R.R., Ionac M. 

08.50 

09.00 

Rolul chirurgiei endovasculare în reducerea nivelului amputației. Studiu retrospectiv 

Roșca O.J., Barac S., Rață A., Popițiu M., Neagoe V., Ionac M. 

09.00 

09.10 

Sindromul Dunbar – prezentare de caz 

Mocian A., Russu E., Toma L., Coșarcă C., Kaller R., Balmos I., Mureșan A. 

09.10 

09.20 

Ligatura arterei carotide externe în contextul unei malformatii arterio-venoase 

Găină M., Cazan I.M., Silistru S., Peiu S.N., Cordon A., Baroi L.G. 

09.20 

09.30 

Tratamentul local al ulcerelor venoase 

Găină M., Popa R.F., Strobescu-Ciobanu C., Cazan I.M., Bulgaru A., Sapaniuc M., Baroi L.G. 

09.30 

09.40 

Un caz de management chirurgical simultan al stenozei de arteră carotidă internă și stenoză 

de arteră subclavie 

Vrâncianu A.-M., Baroi L.G., Cazan I.M., Silistru S., Calugaru M., Strobescu-Ciobanu C. 

09.40 

09.50 

Bypassul subclavicular stâng – carotidian drept: alternativa în tratamentul stenozelor 

trunchiului arterial brahio-cefalic 

Ungurianu A.P., Stoica L. 

09.50 

09.55 
Discuții 

09.55-10.00 - Pauză 
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Sâmbătă, 28 noiembrie 2020 | 1000 - 1110   

SESIUNE STUDENȚEASCĂ 
Organizată în colaborare cu Societatea Studențească de Chirurgie din România 

Moderatori: Cătălin Coșarcă, Cristina Strobescu 

10.00 

10.10 

Vasele sanguine umane decelularizate – viitorul fistulelor arterio-venoase? 

Lăzărică M.E. 

10.10 

10.20 

Tratamentul chirurgical al bolii arteriale periferice a membrelor inferioare: chirurgie 

vasculară deschisă sau endovasculară 

Andreș D.I.I. 

10.20 

10.30 

Un istoric lung de boală arterială periferică 

Leizeriuc D.M., Sîrbu O.M. 

10.30 

10.40 

Utilitatea xenogrefelor de pericard bovin în situații critice 

Achim I.A. 

10.40 

10.50 

Revascularizarea înainte de amputații este calea de urmat 

Ionac Șt. 

10.50 

11.00 

Apariția roșeții și cianozei în același timp – fiziopatologia vascularizației faciale 

Venter A. 

11.00 

11.10 

Procedura Chimney în secolul 21 

Buciu V.B. 

 

11.10-11.30 - Pauză 
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Sâmbătă, 28 noiembrie 2020 | 1130 - 1200   

SESIUNE ROLUL CHIRURGULUI VASCULAR  
ÎN INFECȚIA CU SARS-COV-2 

Moderatori: Sorin Barac, Genoveva Baroi  

11.30 

11.40 

Efectele trombozei în sistemul arterial periferic la pacienții cu COVID-19 

Barac S., Rață A., Roșca O., Neagoe V., Ionac M.  

11.40 

11.50 

Modificări vasculare tegumentare asociate COVID-19 

Mureșan A.V., Coșarcă C., Toma L., Russu E., Nedelea D.E., Kaller R., Cebotari E. 

11.50 

12.00 

Ischemiile acute in contextul epidemiei SARS-COV-2 

Strobescu-Ciobanu C., Baroi L.G., Cazan I.M., Grosu I.G., Silistru S., Sapaniuc M., Vâncianu A.M.,  

Marian C.E., Wagner F., Popa R.F. 

 

 

12.00-13.00 – Pauză 
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Sâmbătă, 28 noiembrie 2020 | 1300 - 1440   

SESIUNE VARIA 

Moderatori: Mihai Creţeanu, Rafael Halpern  

13.00 

13.20 

Revascularizarea cu proteze biologice – Sfântul Graal din chirurgia vasculară 

Krasinski Z. 

13.20 

13.30 

Experiența inițială în revascularizarea cu proteze biologice 

Rață A., Barac S., Neagoe V., Ionac M. 

13.30 

13.50 

Îmbunătățirea evidențelor reale în România în vederea serviciilor de sănătate 

Behrendt C. 

13.50 

14.00 

Managementul afecțiunilor cardiace la pacienții cu boala arterială periferică – o abordare 

multidisciplinară 

Popa C., Rață A., Ionac M. 

14.00 

14.10 

Revascularizarea chirurgicală în ischemia mezenterică cronică 

Strobescu-Ciobanu C., Cazan I.M., Baroi G.B., Silistru S., Grosu I.G., Ticu T., Renaud I., Busuioc O.C., 

Vrâncianu A.M., Popa R.F. 

14.10 

14.20 

Fistulă aorto-duodenală de cauză anevrismală operată în urgență 

Cazan M., Popa R.F., Grosu I.G., Strobescu-Ciobanu Cristina, Bouros T., Zaita D., Neaga I., Filip C., Baroi L.G. 

14.20 

14.30 

Experiența clinicii în traumatologia vasculară 

Strobescu-Ciobanu C., Cazan I.M., Baroi L.G., Grosu I.G., Silistru S., Bulgaru A., Peiu P.N., Grecu A.,  

Popa R.F. 

14.30 

14.40 
Discuții 

14.40 

15.00 
ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI 
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Tratamentul chirurgical al bolii arteriale periferice a membrelor 
inferioare: Chirurgie vasculară deschisă sau endovasculară?  

Andreș D.I.I. 

Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea din Oradea 

Cuvinte cheie: claudicație intermintentă, boală periferică, chirurgie endovasculară, bypass 

Scop: Scopul acestei lucrări este de a evalua și compara două metode chirurgicale folosite în tratamentul bolii arteriale 

periferice a membrelor inferioare (BAP) în condiții perioperatorii. BAP este o manifestare a obstrucției arteriale 

aterosclerotice sau tromboembolice care duce la afectarea circulației extremităților inferioare.  

Material și metodă: Acest studiu se bazează pe douăsprezece articole scrise între 2010 și 2020. Criteriile de includere au 

fost claudicația intermitentă, ischemia acută sau critică a membrelor inferioare. Criteriile de excludere au fost tulburări 

cognitive sau comorbidități psihiatrice severe. Toți pacienții au primit tratament de revascularizare prin chirurgie vasculară 

deschisă sau endovasculară.     

Rezultate: Pacienții supuși opțiunilor  invazive, ca tratament de primă alegere, au avut scoruri mai scăzute ale statusului 

de sănătate comparativ cu cei supuși metodelor minim-invazive. Principalele avantaje ale intervenției endovasculare sunt 

rata scazută a morbidității periprocedurale și zile de spitalizare reduse, iar dezavantajele sunt câștig hemodinamic scăzut 

și durabilitate inferioară pe termen lung, comparativ cu operația de bypass. La pacienții cu infecție extinsă la nivelul 

piciorului, pierdere tisulară sau gangrenă, revascularizarea chirurgicală deschisă poate furniza un flux sangvin mai mare 

la acest nivel, iar debridarea, drenajul sau amputația pot fi realizate simultan. 

Concluzii: Decizia de a recomanda revascularizarea chirurgicală sau endovasculară variază în rândul pacinților și se 

bazează pe o serie de factori: tiparul bolii, abilitățiile chirurgicale si endovasculare ale chirurgilor. Terapia endovasculară 

se recomandă ca tratament de primă alegere tuturor pacienților care suferă de BAP și îndeplinesc toate criteriile de 

selecție. 
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Surgical treatment of lower extremity peripheral disease: 
Endovascular or open vascular surgery? 

Andreș D.I.I. 

Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Oradea 

Key words: intermittent claudication , peripheral disease, endovascular surgery, bypass 

Purpose: The aim of this review is to evaluate and compare two surgical methods used to treat lower extremity peripheral 

disease (LE-PAD) in perioperative settings. LE-PAD is a manifestation of atherosclerotic  or  thromboembolic arterial 

obstruction that leads to impaired circulation of lower extremities.  

Material & Method: This study is based on twelve  articles written between 2010 and 2020.  Inclusion criteria were 

intermittent claudication, critical limb ischemia or acute limb ischemia. Exclusion criteria were severe cognitive impairment 

or severe psychiatric comorbidities. All patients received revascularization treatment through endovascular or open 

vascular surgery. 

Results: Patients who were referred for invasive options as their first-choice treatment, were more likely to have lower 

health status scores as compared with those who did undergo minim-invasive methods. The principle advantages of 

endovascular interventions are reduced periprocedural morbidity and shorter hospital stays, whereas the frequent 

drawback is less hemodynamic gain and inferior long-term durability compared with bypass surgery. In patients with 

extensive foot infection, tissue loss or gangrene, open surgical revascularization can deliver greater blood flow to the limb, 

and debridement, drainage or amputation can be performed at the same time.  

Conclusions: The decision to recommend surgical or endovascular revascularization varies significantly among patients 

and is based on a range of factors: disease pattern, surgical and endovascular skill sets. The endovascular therapy is more 

suitably offered as first-choice treatment to all patients who suffer from LE-PAD and meet all the criteria of selection. 
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Efectul protrombotic al infecției cu SARS-COV-2 la pacienții cu 
boală arterială periferică 

Barac S., Rață A., Roșca O., Ionac M. 

Clinica de Chirurgie Vasculară, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Cuvinte cheie: SARS-COV-2, prothrombotic, peripheral arterial disease 

O data cu apariția noului coronavirus, a apărut și noțiunea de efect protrombotic a acestuia la pacienții cu boală arterială 

periferică. În ciuda beneficiilor heparinoterapiei, totuși aceasta nu poate preveni 100% tromboza arterială regăsită în 

numeroase studii actuale. Aceste efecte au fost identificate în multiple serii de cazuri și review-uri de literatură. Principalele 

afectări sunt întâlnite la nivelul endoteliului vascular, fluxului sanguin, cât și la nivelul elementelor figurate.  

Rolul acestei prezentări este să pună în evidență sistematic mecanismele și modificările de laborator (D-Dimeri, PCR, 

Feritina) ce arată efectul procoagulant al infecției cu SARS-COV-2.  

 

The prothrombotic effect of SARS-COV-2 infection in peripheral 
arterial disease patients  

Barac S., Rață A., Roșca O., Ionac M. 

Department of Vascular Surgery, ”Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara 

Keywords: SARS-COV-2, effect protrombotic, boală arterială periferică 

Since the appearance of the new coronavirus, there has been a lot of issues and discussions about its prothrombotic effect 

in patients with peripheral arterial disease. Despite the benefits of i.v. Heparin, still it can’t prevent 100% the arterial 

thrombosis. These effects were identified in series of cases and in literature reviews. The main mechanisms are described 

on the vascular endothelium, blood flow and at the platelet level.  

The role of this paper was to emphasize the mechanisms involved and the laboratory markers modifications (D-Dimers, 

CRP, Feritine) in SARS-COV-2 infection. 
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Fistula aorto-duodenala de cauză anevrismală operată în urgență 

Cazan I.M., Popa R.F., Grosu I.G., Strobescu-Ciobanu C., Bouros T., Zaița D., Neaga I.,  

Filip C., Baroi L.G. 

Secţia de Chirurgie Vasculară, Spitalul Clinic Judeţean „Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie: fistula-aorto-duodenala, hemoragie digestivă superioară, melenă, chirurgie deschisă. 

Fistula aorto-duodenala reprezintă o cauza rară de sângerare la nivelul tractului digestiv, fiind dificilă de diagnosticat 

datorita tabloului clinic subtil. Atunci când suntem puși în fața unei sângerări gastro-intestinale fără etiologie trebuie 

suspectată o fistulă aorto-duodenală mai ales la pacienții vârstnici cu sau făra istoric de anevris aortic abdominal. Metoda 

principală de diagnostic rămâne angio CT, iar chirurgia deschisă sau tehnicile endovasculare vor duce la îmbunătățirea 

ratei de supraviețuire pentru această patologie.În continuare vom prezenta un caz de anevrism aortic abdominal 

complicat cu fistula aorto-duodenală. Pacientul s-a prezentat cu melenă si dureri abdominale la spitalul municipal Bacău 

fiind internat în secția de gastro-enterologie unde s-a practicat endoscopie fără a se găsi o sursă de sângerare. Ulterior s-

a efectuat un angio-CT care a obiectivat anevrism sacciform aortă abdominal infrarenal şi se ridică suspiciunea unei leziuni 

duodenale prin contiguitatea anevrismului. Pacientul este transferat în clinica noastră unde este operat în urgență si se 

efectueaza anevrismectomie parțială, desființare fistulă aorto-duodenală cu epiplonoplastie si by pass aorto-iliac comun 

stâng și femural drept cu grefon sintetic din Dacron.  Un diagnostic rapid și precis al fistulei aorto-duodenale poate fi o 

provocare din cauza episoadelor insidioase de sângerare gastro-intestinală, care sunt adesea subdiagnosticate până la 

apariția unei hemoragii masive. Medicii gastroenterologi ar trebui să suspecteze această patologie în special la pacienții 

vârstnici cu hemoragie digestiva superioară de etiologie necunoscută cu sau fără istoric de anevrism aortic abdominal. 
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Aorto-duodenal fistula due to aaa - emergency operation 
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Baroi L.G. 
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The aorto-duodenal fistula is a rare case of digestive track bleeding, being difficult to diagnose due to its subtle clinical 

presentation. When we are dealing with a gastro-intestinal bleeding of unknown etiology we need to suspect an aorto-

duodenal fistula especially in the elderly patients with or without a history of AAA. The principal method of diagnosis is 

angio-CT, with open surgery or endovascular techniques bringing an increase in survival rate for this pathology. We will be 

presenting an AAA case complicated by an aorto-duodenal fistula. The patient presented melaena and abdominal pain 

when being admitted to the gastro-enterology unit of the Bacău municipal hospital where an endoscopy was performed 

which showed no cause of bleeding. Later on an angio-CT was performed which showed a sacciform infrarenal abdominal 

aortic aneurysm and a duodenal lesion through aneurysmal contiguity. The patient was transferred to our clinic where an 

emergency operation is performed. We performed partial aneurysmectomy, elimination of the aorto-duodenal fistula and 

omentoplasty, and aorto- common left iliac and right common femoral bypass with a Dacron synthetic graft. A precise and 

swift aorto-duodenal fistula diagnosis can be a challenge due to the insidious episodes of gastro-duodenal bleeding which 

are often underdiagnosed until a massive hemorrhage appears. Gastroenterologists should suspect this pathology 

especially in elderly patients with upper digestive track bleeding of unknown origin with or without a history of an 

abdominal aortic aneurysm. 
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Progrese în intervențiile de acces vascular: o abordare de tip hibrid 

Deznan Şt.1, Mănesc A.1, Olariu N.2, Ionac M.1 

1Clinica de Chirurgie Vasculară  
2Centrul de hemodializă   

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara 

 

Complicațiile asociate accesului vascular pentru hemodializă rămân o cauză importantă de morbiditate și mortalitate. 

Fistulele arterio-venoase rămân tipul de acces preferat. Complicațiile cele mai frecvente sunt stenozele și tromboza 

accesului. În ultimii ani atenția a fost îndreptată către metodele de screening tocmai pentru a detecta stenoza înainte ca 

aceasta să determine tromboza accesului. Screeningul agresiv cuplat cu intervențiile de angioplastie pot reduce incidența 

trombozei de access vascular. Recenta pandemie COVID  ne amintește tuturor că trebuie să fim cumpătați cu resursele 

umane și financiare, prezervarea resurselor este crucială pentru ca un sistem de sănătate să se mențină funcțional. 

Această prezentare evidențiază rolul și limitările unei noi strategii de management a pacientului aflat în tratament de 

suplere renală. Sunt luate în considerare necesitățile pacienților în ceea ce privește tipul de acces – accesul potrivit pentru 

pacientul potrivit.   

Vă vom prezenta un review al literaturii pe acest subiect combinat cu experința personală în managementul pacienților 

folosind această strategie. Sunt evidențiate metodele de screening folosite, măsurarea fluxului prin acces, monitorizarea 

presiunilor sau imagistica obținută prin angiografie asociate metodelor de screening de rutină în concordanță cu noul ghid 

KDOQI 2019. Datele obținute sunt corelate cu metoda de tratament propusă și cu rezulatele obținute folosind acest 

algoritm. 

Rezultatele au fost adunate în jurul a 3 obiective principale. Acestea se concentrează asupra pacientului și a complicațiilor 

cheie asociate cu utilizarea accesului AV (fistula arteriovenoasă [FAV] sau cateterul venos central (CVC)). Abilitatea de a 

atinge aceste obiective susține scopul de a conduce la accesul vascular ideal („fiabil” „fără complicații ... pentru a furniza 

dializa prescrisă” și „adecvat nevoilor unui anumit pacient”). 

Noul Ghid de acces vascular KDOQI 2019 face o schimbare revigorantă de la o strategie singulară de acces vascular la o 

strategie globală mai cuprinzătoare pentru pacienți. Vom ilustra principalele principii cu cazurile tratate în clinica noastră. 
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Advances in vascular access interventions: a hybrid approach 

Deznan Şt.1, Mănesc A.1, Olariu N.2, Ionac M.1 
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Vascular access complications remain a leading cause of morbidity and hospitalization in patients on chronic maintenance 

hemodialysis. Arteriovenous fistulas remain the dialysis access of choice. The most frequent vascular access complications 

are the development of stenosis and of thrombosis. In recent years, increasing attention is being paid to screening 

techniques designed to detect vascular access stenosis prior to thrombosis. Aggressive screening techniques coupled with 

interventional procedures such as angioplasty may reduce the incidence of graft thrombosis. The current COVID-19 

pandemic underlines the importance of a mindful utilization of financial and human resources. Preserving resources and 

manpower is paramount in healthcare. 

The presentation resumes the current role and limitations of a new approach in the overall patient strategy. The patient's 

vascular access needs are part of a dialysis access strategy, which itself is part of an End Stage Kidney Disease Life-Plan 

strategy that stems from a unique patient's individualized needs.  

We set forward a review of the literature as well as our personal experience with illustrated cases regarding the use of a 

combined approach in setting the right treatment for our patients. The proposed surveillance techniques to detect 

stenosis by measuring access blood flow, pressure monitoring, or imaging for stenosis in addition to routine clinical 

monitoring in accordance to the new KDOQI Vascular Access Guideline 2019 are highlighted. These findings are corelated 

to the proposed treatment modality and results of treatment as obtained in our initial experience with this algorithm.  

Given the differences in practices, results were gathered around 3 primary targets. The chosen targets focus on the patient 

and the key complications associated with the use of AV access (arteriovenous fistula [AVF] or central venous catheter 

(CVC)). The ability to reach for these targets supports the goal to lead to the ideal vascular access (“reliable” “complication-

free … to deliver prescribed dialysis” and “concurrently suitable for a given patient's needs”). 

The new KDOQI Vascular Access Guideline 2019 makes a refreshing switch in focus from a singular vascular access strategy 

to a more comprehensive overall patient strategy. We will illustrate the main guideline principles with cases treated in our 

clinic. 
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Anevrismul de arteră poplitee: tratament deschis vs endovascular 

Droc I., Dumitraşcu M., Buzilă C., Botezatu S., Stan L.  
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Cuvinte cheie: anevrism, chirugie deschisă, tratament endovascular, arteră poplitee 

Anevrismele de arteră poplitee (AAP) este o patologie relative rară care apare la aproximativ 0.1-1% din populație. Ele 

reprezintă cea mai comună formă de anevrisme periferice și sunt de obicei bilaterale și uneori concomitente cu 

anevrismele de aorta abdominală sau de arteră femurală. De obicei sunt sub-diagnosticate și prezintă un risc crescut de 

ischemie periferică și pierderea membrului. 

AAP sunt adesea amenințătoare de membru mai degrabă decât de viață. Imagistica primară este realizată prin ecografie 

Doppler și apoi prin angio-CT. Doar într-un număr limitat de cazuri se efectuează angiografie pentru planningul operator. 

Tratamentul este recomandat pentru anevrismele care sunt mai mari de 2 cm la diametru. 

Tehnica chirurgicală este reprezentată de excluderea anevrismului prin ligatură proximală și distală cu revascularizarea 

segmentului exclus din circulație (cu grafturi venoase sau sintetice). 

Tratamentul chirurgical deschis este testat de timp, sigur și durabil la pacienți atent selectați. Tratamentul endovascular 

este promițător dar este nevoie de studii de patență pe termen lung.  
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Popliteal artery aneurysms: surgical vs. endovascular treatment 

Droc I., Dumitraşcu M., Buzilă C., Botezatu S., Stan L.  
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Keywords: aneurysms, surgery, endovascular treatment, popliteal artery 

Popliteal arterial aneurysm (PAA) are relatively rare occurring in an estimated 0.1-1% of the population. They represent 

the most common form of peripheral aneurysms, are often bilateral and are sometimes concomitant with abdominal  or 

femoral aneurysms. They are under diagnosed and primary confer a risk for limb ischemia and limb loss. 

Popliteeal arterial aneurysm are more often limb threatening than life threatening. 

Imaging is primarily with duplex ultrasonography and than CT angiography. Only in few cases we perform angiography 

for operative planning. Repair is recommended for PAA> 2cm in diameter in good risk  patients.  

The surgical technique to exclude the aneurysm is proximal and distal ligation of the PAA with a short segment 

revascularization (proximal to distal popliteal artery by-pass using autologous vein graft or a prosthetic graft). 

Open surgical repair is time tested, safe and durable in properly selected patients. the endovascular treatment is promising 

but long term patency data is needed. 
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Tratamentul chirurgical în boala combinată coronariană și 
carotidiană 

Droc I., Deaconu Şt., Dumitru E., Păduraru T., Stan L.  
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Cuvinte cheie: chirurgia carotidei, chirurgie coronariană, ateroscleroză 

Introducere. În lipsa unor studii randomizate, ne aflăm în fața unei controverse majore legată de managementul optim 

al pacienților ce se prezintă concomitent cu boală carotidiană și coronariană. 

Principala întrebare este dacă endarterectomia (CEA) simultană sau în doi timpi ar reduce morbiditatea și mortalitatea 

după chirurgia cardiacă. Rezultatele raportate au fost încurajatoare pentru ambele strategii, dar nu există un consens 

actual. Recent, angioplastia carotidiană cu stentare (CAS) reprezintă o alternativă la endarterectomie, mai ales la pacienții 

cu risc crescut. CAS oferă o opțiune terapeutică mai puțin invazivă, mai sigură pentru pacienții cardiaci care au suferit sau 

vor fi supuși CABG. În anumite situații particulare, o strategie CAS + CABG poate fi dăunătoare. În particular, nevoia de 

tratament dublu antiagregant după CAS poate fi pusă în balanță cu riscul de sângerare după chirurgia cardiacă. 

Material și metode. Pe parcursul unui an, în perioada 01.01.2012 și 31.12.2012, 375 de pacienți au fost trimiși pentru 

intervenții coronariene. 49 de pacienți (13,3%) au prezentat leziuni combinate. 37 de pacienți (10%) au efectuat intervențiile 

stadializat, cu o medie de 306 zile și la 12 pacienți (3,3%) au efectuat procedurile simultan. Rezultatele au fost înregistrate 

în ambele grupuri în termini de morbiditate și mortalitate generală. 

Rezultate. Vârsta medie a fost de 62.84.7 ani și 32 pacienți (65%) au fost bărbați. Majoritatea cazurilor (82%) au prezentat 

triplă afectare coronarianăși 16,7% au prezentat predominant afectare stângă. Boala carotidiană a fost unilaterală la 43 

de pacienți (87,7%) și  bilaterală la 2 (4%). 36 de pacienți (74%) au fost asimptomatici neurologic. În grupul cu intervenție 

stadializată, 1 pacient a prezentat accident vascular cerebral (2,7%), 2 pacienți infarct miocardic (5,4%) și 2 pacienți au 

decedat din alte cause (5,4%). În grupul cu intervenție concomitentă, 1 pacient (8,5%) a decedat din cause ne-cardiace. 

Mortalitatea generală și morbiditatea după procedurile stadializate este de 19,2% (Randall, 2006) și după procedurile 

concomitente de 17,4% (Rutherford 2005). 

Concluzii. În concluzie, prezența stenozei carotidiene per se este un marker de risc. Intervenția simultană previne riscul 

de AVC mai bine decât intervenția tardivă. Este recomandat un abord individual al fiecărui pacient. Este nevoie de studii 

randomizate care să se focuseze pe terapia combinată chirurgicală sau endovasculară. 
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Surgical treatment in combined carotid and coronary disease 
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Introduction: Lacking randomised trials, a major controversy remains the optimal management of patients who present 

concomitant carotid and coronary artery disease. The main question is whether staged or simultaneous endarterectomy 

(CEA) will reduce peri-operative morbidity and mortality after cardiac surgery. The reported results were encouraging using 

either of the two strategies, but there is no consensus as to which is preferable. Recently carotid artery angioplasty with 

stenting (CAS) represents a potential alternative to CEA mostly in 'high-risk for CEA patients. CAS offers a less invasive, safer 

therapeutic option for cardiac patients who underwent or will underwent CABG.  In some particular situations a strategy 

of CAS+CABG might be harmful. In particular, the need for dual antiplatelet therapy after CAS can be balanced with 

avoiding unnecessary bleeding complications after cardiac surgery. 

Material and method: During a 1-year period, between 01.01.2012 – 31.12.2012, 375 consecutive patients were referred 

for coronary surgery. 49 patients (13.3%) were found to have combined carotid and coronary disease. 37 patients (10%) 

underwent staged carotid endarterectomy (CEA) and coronary artery bypass grafting (CABG), with a mean of 30?6 days 

between the interventions, and 12 patients (3.3%) underwent CABG and CEA simultaneously. Outcomes were assessed in 

both groups in terms of morbidity and all cause mortality. 

Results: The mean age was 62.8? 4.7 years and 32 patients (65%) were males. The majority of the cases (82%) presented 

triple vessel disease and 16.7 % had left main disease. The carotid disease was unilateral in 43 patients (87.7%) and bilateral 

in 2 (4%). 36 patients (74.0%) were neurologically asymptomatic. In the staged CEA – CABG group 1 patient had a 

stroke(2.7%), 2 patients myocardial infarction (5.4%) and 2 patients died of other causes (5.4%). In the combined CEA-CABG 

group 1 patient (8.5%) died of non cardiovascular related causes. The reported overall morbidity and mortality after staged 

procedures is 19.2 % (Randall, 2006) and after simultaneous procedure is 17.4% (Rutherford 2005). 

Conclusion: In conclusion the presence of carotid stenosis is per se a marker of risk. Previous or simultaneous CEA/CABG 

prevents stroke better than delayed CEA. An individual surgical approach based on specific risk profiles is recommended. 

There is a need for a randomized controlled trial focusing on combined or staged surgical approach or endovascular 

therapy. 
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Strategii terapeutice în anevrismele de aorta abdominală în era 
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Repararea endovasculară este o alternativă de tratament la chirurgia deschisă pentru pacienții cu anevrisme de aorta 

abdominală. Deși au fost stabilite eficacitatea si siguranța metodei, anumite aspect legate de anatomie și de zonele de 

landing ale grafturilor crează limitări în aplicarea lor. Stentgrafturile, grafturile fenestrate au fost dezvoltate pentru a depăși 

aceste restricții. Ecografia cu substanță de contrast este o investigație nouă, non-invazivă care poate fi utilizată pentru a 

evidenția endoleakurile și consecutive să conducă spre tratamentul eficient al acestor complicații 

Tratamentul chirurgical deschis este o procedură sigură și durabilă. Dar poate avea complicații pe termen lung, cum ar fi 

tromboză, infecții sau pseudoanevrisme. Fistula aorto-enterică este rară, dar este dificil de tratat. Chirurgia deschisă este 

utilizată pentru explantarea grafturilor în caz de eșec sau infecții. Mortalitatea general este de 4.5%. 

În concluzie, chirurgia deschisă pentru AAA este gold standardul pentru pacienții tineri și cu risc chirurgical scăzut. 

Procedurile endovasculare sunt prima alegere pentru toții pacienții cu risc chirurgical crescut, chiar și în situații urgente. 
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Endovascular repair has emerged as an alternative to open repair for patients with abdominal aortic aneurysm. Although 

the method’s safety and efficacy have been established, challenging anatomy and especially inadequate landing zones 

create limitations to its application. Stent grafts, fenestrated and branched, were developed to overpass these anatomic 

restrictions. Contrast-enhanced Ultrasound (CEUS) is investigated as a novel, noninvasive technique that can be employed 

to characterize endoleak type and consequently prescribe appropriate treatment in the follow up of this procedures. 

Open repair is a safe and durable procedure. But it has some long term complications as graft thrombosis, infection or 

paraanastomotic aneurysms. Aorto enteric fistula is a rare but difficult to treat complication. Also open surgery is used for 

graft explantation for graft failure or infection. The overall mortality for open procedures is about 4,5%.  

In conclusion, open surgery for AAA remains the gold standard in young and  low risk surgical patients. Endovascular  

procedures are of first choice in all high risk patients, even in emergency situations. 
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Tratarea bolii arteriale femurale superficiale: o dezbatere în curs - 
tratament deschis vs endovascular - rezultate preliminare 

Dumitrașcu A., Rață A., Barac S., Onofrei R.R., Ionac M. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Departamentul de Chirurgie Vasculară, Timisoara 

 

Scop: Atât strategiile chirurgicale deschise, cât și cele endovasculare sunt metode acceptate pentru tratamentul ischemiei 

critice a membrelor (CLI) din cauza bolii arteriale femurale superficiale (SFA). În prezent, există doar un singur rezultat al 

studiului randomizat (BASIL-1) care a comparat procedurile deschise vs cele endo pentru tratamentul SFA. În acest studiu 

am dorit să comparăm două strategii de tratament pentru boala vasculară a arterei femurale superficiale.   

Material și metodă:  Un studiu a fost efectuat pe 235 de pacienți (parte a unui proiect național - „Dezvoltarea cercetării și 

dezvoltării infrastructurii publice și crearea de noi infrastructuri”) în care strategia deschisă vs endovasculară a fost 

comparată la pacienții cu ischemie critică a membrelor și boala vasculara a arterei femurale superficiale.  

Rezultate: Rezultatele primare sunt timpul scurs până la evenimentele majore legate de piciorul index sau deces. 

Rezultatele secundare sunt rata de supraviețuire fără amputare, reintervenția pe piciorul index, evenimente 

cardiovasculare majore și complicații postoperatorii.  

Concluzie: După 6 luni, am avut o rată globală a mortalității de 7,23% și o supraviețuire fără amputare de 89,36%. 
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– open vs. endovascular treatment – preliminary results 

Dumitrașcu A., Rață A., Barac S., Onofrei R.R., Ionac M. 
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“Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Department of Vascular Surgery, Timisoara 

 

Background: Both open surgery and endovascular strategies are accepted methods for the treatment of critical limb 

ischemia (CLI) due to superficial femoral artery disease (SFA). There is currently only one randomized trial results (BASIL-

1) that compared open vs. endo procedures for SFA treatment. In this study, we wanted to compare two treatment 

strategies for superficial femoral artery vascular disease.  

Material and methods: A study was conducted on 235 patients (part of a national project—“Development of the public 

infrastructure research and development and creation of new infrastructure”) in which the open vs. endovascular strategy 

was compared in patients with critical limb ischemia and SFA disease.  

Results: Primary outcomes are the time elapsed until major events related to the index leg or death. Secondary outcomes 

are amputation-free survival rate, reintervention on the index leg, major cardiovascular events and postoperative 

complications.  

Conclusion: After 6 months, we had an overall mortality rate of 7.23% and an amputation-free survival of 89.36%.  
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Ligatura arterei carotide externe în contextul unei malformații 
arteriovenoase 

Găină M., Cazan I.M., Silistru S., Peiu S.N., Cordon A., Baroi L.G. 

Secţia de Chirurgie Vasculară, Spitalul Clinic Judeţean „Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie: carotida externă, malformație, sângerare, ligatură 

Introducere: Malformația arterio-venoasă a capului și gâtului este o anomalie vasculară rară, dar atunci când este 

prezentă, poate reprezenta o boală letală benignă.  

Material şi metodă: Prezentam cazul unei malformații arteriovenoase la o femeie de 40 de ani cu antecedente de 

hemoptizie, localizată la nivelul peretelui lateral drept al faringelui, cu sângerare activă la examenul laringoscopic. 

Explorarea angio-CT efectuată în urgenţă pune în evidență o formațiune vasculară formată din ramuri arteriale şi venoase 

tortuoase, conglomerate, de aproximativ 2 cm, proeminentă intraluminal pe peretele lateral drept al faringelui. 

Rezultate. S-a practicat ligatura chirurgicală a arterei carotide externe drepte şi excizia a doi limfonoduli din regiunea 

cervicală, care la examenul anatomo-patologic au prezentat histiocitoza sinusală, fără alte modificări cu semnificație 

patologică. Postoperator pacienta a fost reevaluată prin angio-CT, care a confirmat ocluzia completă a arterei carotide 

externe după emergenta arterei tiroidiene inferioare şi diminuarea volumului masei tumorale. 

Discuţii şi concluzii. Pacienta nu a mai prezentat hemoptizie, iar examenul clinic ORL postoperator a pus în evidenţă 

diminuarea masei tumorale inițiale, ușoară sufuziune hemoragică a peretelui lateral drept al faringelui. 
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External carotid artery ligation in the context of an arteriovenous 
malformation 

Găină M., Cazan I.M., Silistru S., Peiu S.N., Cordon A., Baroi L.G. 

Vascular Surgery Department, County Emergency Clinical Hospital „Sf. Spiridon” Iaşi  

Key words: external carotid, malformation, bleeding, ligation. 

Introduction: Arteriovenous malformation of the head and neck is a rare vascular anomaly but when present is persistent 

and progressive in nature and can represent a lethal benign disease. 

Material and method: An unusual case is presented of an arteriovenous malformation in a 40-year-old woman with a 

history of haemoptysis, located at the level of the right lateral wall of the pharynx, with active bleeding on laryngoscopic 

examination. Emergency angio-CT examination reveals a vascular mass consisting of tortuous, conglomerate arteries and 

venous branches of about 2 cm, protruding intraluminal on the right lateral wall of the pharynx.  

Results: Surgical ligation of the right external carotid artery and excision of two lymph nodes from the cervical region were 

performed, which at the anatomo-pathological examination showed sinus histiocytosis, without other changes with 

pathological significance. Postoperatively, the patient was reevaluated by angio-CT, which confirmed complete occlusion 

of the external carotid artery after the emergence of the inferior thyroid artery and the decrease in the volume of the 

tumor mass. 

Discussions and conclusions: The patient had no futher hemoptysis and the postoperative ORL clinical examination 

showed a dno evidence of the original mass, slight hemorrhagic suffusion of the right lateral wall of the pharynx. 

 

  



 
 
 
 

71 

 

Tratamentul local al ulcerelor venoase 

Găină M., Popa R.F., Strobescu-Ciobanu C., Cazan I.M., Bulgaru A., Sapaniuc M., Baroi L.G. 

Secţia Chirurgie Vasculară, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie: ulcer venos, aspirație negativă, grefă de piele 

Introducere: Insuficienţa venoasă cronică afectează între 30 şi 50% din populaţia aptă de muncă, ulcerul venos fiind cea 

mai frecventă şi cea mai gravă complicaţie a insuficienţei venoase cronice, ce afectează circa 1% din populația adultă. 

Incidenţei crescute i se asociază consecințe medicale şi socio-economice majore. Conform studiilor, durata medie de 

spitalizare pentru vindecarea ulcerului este de 67 zile, 15% din cazuri fiind internate în secțiile de dermatologie.  

Material şi metodă: Am efectuat un studiu descriptiv observațional, în care am urmărit evoluția pacienților internați în 

Secția Chirurgie Vasculară a Spitalului „Sf. Spiridon”, cu diagnosticul de insuficienţă venoasă cronică clasa C6 CEAP, în 

perioada ianuarie 2014 - ianuarie 2019, la care s-a practicat grefa de piele liber despicată la nivelul ulcerului venos, 

precedată de tratamentul insuficienţei venoase şi tratamentul local al ulcerului venos cu aspirație negativă. S-au 

monitorizat efectele aspirației negative în evoluția aspectului ulcerului, rezultatele antibiogramei şi rolul acesteia în gradul 

de acolare a grefei de piele. 

Rezultate: La 40 pacienți s-a practicat aspirație negativă şi grefă de piele liber despicată. Cu ajutorul aspirație negative s-

a reuşit negativarea antibiogramei într-un interval cuprins între 6 si 40 zile, la majoritatea obținând-se un rezultat favorabil 

la circa 10 - 20 zile şi cu un grad de acolare a grefei de piele ce depășește 75%. 

Discuţii şi concluzii: Utilizarea aspirației negative reduce perioada de pregătire preoperatorie în vederea grefării cutanate 

şi scurtează perioada de vindecare a ulcerului.  
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Local treatment of venous ulcers 

Găină M., Popa R.F., Strobescu-Ciobanu C., Cazan I.M., Bulgaru A., Sapaniuc M., Baroi L.G. 

Vascular Surgery Departement, „St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital Iasi  

Key words: venous ulcer, negative aspiration, skin graft 

Introduction: Chronic venous insufficiency affects between 30 and 50% of the working population, venous ulcer being 

the most common and most serious complication of chronic venous insufficiency affecting about 1% of the adult 

population. 

According to the studies, the average length of hospitalization for ulcer healing is 67 days, 15% of cases being hospitalized 

in dermatology departments.  

Material and method: We performed an descriptive observativational in which we followed the evolution of patients 

admitted in the Vascular Surgery Departement of St. Spiridon Hospital, Iasi,  with the diagnosis of chronic venous 

insufficiency class C6 CEAP during the period  January 2014 - January 2019,. We practiced the skin graft splitting on venous 

ulcer, preceded by saphenous femoral junction interruption and local venous treatment with negative aspiration. We 

monitored the effects of negative aspiration in the evolution of ulcer, antibiogram results and its role in the degree of the 

skin graft attachment.  

Results: 40 patients had negative aspiration followed by split skin graft. Due to  negative aspiration, a negative antibiogram 

was obtained in an interval between 6 and 40 days, with a favorable result at about 10-20 days with acceptanceof the skin 

graft exceeding 75%. 

Discussions and conclusions: The use of negative aspiration reduces the period of preoperative preparation for skin 

grafting and shortens the healing period of the ulcer. 
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Sindromul metabolic și incidența bolii arteriale periferice 

Gherman C. 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: Sindrom metabolic, boală arterială periferică, ateroscleroză 

Introducere. Sindromul metabolic (SMet) cuprinde un grup de factori de risc ce includ hipertensiunea arterială, 

dislipidemia aterogenă (trigliceride ridicate și lipoproteine cu densitate mare scăzute) hiperglicemia și obezitatea de tip 

central. SMet are o prevalență ridicată la nivel mondial, care poate varia în funcție de setul de criterii de diagnostic utilizate, 

afectând până la 30% din populația globală.  

Obiective. SMet este asociat cu o creștere a riscului pentru boli cardiovasculare și diabet zaharat de tip 2. Cum puține 

studii prospective referitoare la asocierea dintre SMet și incidența bolii arteriale periferice (BAP) au fost întreprinse, ne-am 

decis să efectuăm studiul de față. 

Rezultate. Componentele individuale ale SMet au fost asociate semnificativ cu creșterea incidenței BAP, iar prezența 

simultană a mai multor componente a SMet constituie factori de risc mai severi pentru apariția BAP. 

Concluzii. SMet crește riscul de BAP, chiar în absența asocierii bolilor cardiovasculare, asociere care nu este mediată de 

inflamație. 

 

 

  



 
 
 
 

74 

 

Metabolic syndrome and incidence of peripheral arterial disease 

Gherman C. 

"Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca 

Keywords: Metabolic syndrome, peripheral arterial disease, atherosclerosis 

Introduction. Metabolic syndrome (MetS) includes a group of risk factors that include high blood pressure, atherogenic 

dyslipidemia, hyperglycemia and central obesity. MetS has a high prevalence worldwide, which can vary depending on the 

set of diagnostic criteria used, affecting up to 30% of the global population. 

Objectives. MetS is associated with an increased risk for cardiovascular disease and type 2 diabetes. As few prospective 

studies on the association between metabolic syndrome and the incidence of peripheral arterial disease (PAD) have been 

undertaken, we have decided to conduct this study. 

Results. The individual components of MetS were significantly associated with the increased incidence of PAD, and the 

simultaneous presence of several components of MetS are more severe risk factors for the occurrence of PAD. 

Conclusions. MetS increases the risk of PAD, even in the absence of the association of cardiovascular disease, an 

association that is not mediated by inflammation. 
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Complicații tardive și metode de tratament chirurgical a fistulelor 
arterio-venoase dobîndite la pacienții cu hemodializă cronică 

Kaller R., Cebotari L., Arbănași E., Bud I.T., Russu E., Coșarcă C., Toma L., Nedelea D.E.,  

Mureșan A.V. 

Secția Chirurgie Vasculară, Spital Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

Cuvinte cheie: hemodializă, fistulă arterio-venoasă, boală renală cronică, disfuncție, tratament chirurgical 

La nivel mondial disfuncția accesului vascular a rămas una din principalele cauze de morbiditate și de mortalitate la 

pacienții hemodializați. Patogeneza procesului de disfuncție a fistulelor poate fi multifactorială, însă hiperplazia 

neointimală, tromboza venei, dilatația venoasă, pseudoaneurizma, imaturare venoasă si sindrom de furt vascular sunt 

cele mai frecvent întâlnite defecte după experiența noastră.  

Scopul nostru este de a evidenția importanța tratamentului chirurgical a fistulelor arterio-venoase complicate. Vom 

prezenta cazuri rare de disfuncții ale fistulelor arterio-venoase dobîndite și tehnici de reparare chirurgicale a acestora în 

cadrul clinicii noastre.  

Material și metodă: Am selectat cazurile cele mai interesante de disfuncții ale fistulelor arterio-venoase, la care s-a 

intervenit chirurgical, aplicându-se diferite tehnici de restabilire a funcționalității fistulelor.  

Rezultate: Patența fistulelor arterio-venoase pe termen lung după intervenția chirurgicală s-a demonstrat a fi păstrată, cu 

posibilitatea de a continua hemodializa pe fistule reparate.  

Concluzia: Managementul chirurgical a disfuncțiilor sau imaturărilor fistulelor arterio-venoase dobândite la pacienții 

hemodializați este esențial pentru scăderea morbidității și a mortalității la acești pacienți.  
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Late complications and surgical treatment options for acquired 
arteriovenous fistulas in patients with chronic hemodialysis 

Kaller R., Cebotari L., Arbănași E., Bud I.T., Russu E., Coșarcă C., Toma L., Nedelea D.E.,  

Mureșan A.V. 

Vascular Surgery Department, Emergency County Hospital Târgu Mureș 

Key words: hemodialysis, arteriovenous fistula, chronic renal disease, dysfunction, surgical treatment 

Globally, dysfunction of vascular access has remained one of the leading causes of morbidity and mortality in hemodialysis 

patients. There are multiple factors involved in the pathogenesis of arteriovenous fistula (AVF) dysfunction, of which 

neointimal hyperplasia, thrombosis, vein dilatation, pseudoaneurysm, failure of maturation and steal syndrome are the 

most common according to our experience. Our aim is to highlight the importance of surgical treatment of complicated 

arteriovenous fistulas. We present those rare cases of acquired AVF dysfunction and their surgical approaches within our 

clinic.  

Materials and methods: We selected the most interesting cases of dysfunction of the arteriovenous fistulas, in which 

surgery was performed, applying different techniques to restore the functionality of the fistulas.  

Results: The long-term patency of arteriovenous fistulas after surgery has been shown to be preserved, with the possibility 

of continuing hemodialysis on repaired fistulas.  

Conclusion: Surgical management of dysfunction or immaturity of acquired arteriovenous fistulas in hemodialysis 

patients is essential for decreasing morbidity and mortality in these patients. 
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Tromboflebita venei safene interne asociată cu varicotromboza: 
complicație rară a bolii venoase cronice și metodă de tratament  

Kaller R., Bud I.T., Coșarcă C., Russu E., Cebotari L., Mocian A., Balmoș I., Nedelea D.E.,  

Mureșan A.V. 

Secția Chirurgie Vasculară, Spital Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

Cuvinte cheie: tromboflebită, varicotromboză, vena safenă internă, vene varicoase, boala venoasă cronică 

Deși tromboflebita superficială este considerată o boală vasculară benignă, poate produce un grad semnificativ de 

disconfort local și multe alte complicații, inclusiv tromboză venoasă profundă și trombembolism pulmonar.  

Scopul nostru este de a releva beneficiul tratamentului chirurgical în tromboza venoasă superficială avansată asociată cu 

varicotromboză extinsă. Descriem cazul unui pacient fumător în vârstă de 58 de ani internat în clinica noastră cu 

tromboflebită superficială asociată cu varicotromboză extinsă bilaterală, acuzând dureri în orto- și în clinostatism și deranj 

estetic, cu un debut al bolii în urmă cu 15 ani.  

Material și metode: În urma efectuării investigațiilor necesare, s-a intervenit chirurgical, practicându-se crosectomie cu 

trombectomie directă la acest nivel, safenectomie internă segmentară asociată cu flebectomii prin multiple incizii etajate 

în două ședințe.  

Rezultate: La 3 săptămâni postoperator pacientul se prezintă  la control, cu plăgi postoperatorii vindecate dar cu o 

senzație ușoară de disconfort la nivelul inciziilor, cu dispariția durerilor în orto- și în clinostatism, , fără tulburări de 

sensibilitate și dispariția completă a pachetelor varicoase trombozate.  

Concluzii: Intervenția chirurgicală în cazurile de tromboflebită superficială asociată cu varicotromboză veche, cu leziuni 

trofice este indispensabilă pentru evitarea complicațiilor vitale. 
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Great saphenous vein thrombophlebitis associated with 
varicothrombosis: rare complication of chronic venous disease and 
treatment option  

Kaller R., Bud I.T., Coșarcă C., Russu E., Cebotari L., Mocian A., Balmoș I., Nedelea D.E.,  

Mureșan A.V. 

Vascular Surgery Department, Emergency County Hospital Târgu Mureș 

Keywords: thrombophlebitis, varicothrombosis, great saphenous vein, varicose vein,  chronic venous disease 

Although superficial thrombophlebitis is considered a benign vascular condition, it can cause significant degree of local 

discomfort and many other complications including progression to a deep venous thrombosis and pulmonary embolism.  

Our aim is to highglight the benefit of surgical treatment in advanced superficial thrombophlebitis associated with 

extensive varicothrombosis. We describe a 58- year- old male, heavy smoker, admitted on our ward with bilateral 

superficial thrombophlebitis associated with extensive varicothrombosis, complaining of orthostatic leg pain and aesthetic 

problems, having a 15 years history of varicose disease.  

Materials and Methods: Following the necessary investigations, surgery was performed in 2 stages with high ligation of 

the great saphenous vein and direct thrombectomy from the level of the connection with the femural vein, segmental 

great saphenous vein removal, and multiple incisional phlebectomies.  

Results: Three weeks follow-up, the patient attended the clinic with healed postoperative wounds but having mild local 

tenderness, no further leg pain during standing or supine position, no skin sensitivity changes and the complete 

disappearance of thrombotic varicose veins.  

Conclusion: the surgical management of superficial thrombophlebitis associated with chronic varicothrombosis and skin 

changes is important in order to avoid life-threatening complications. 
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Vasele sanguine umane decelularizate - viitorul fistulelor 
arteriovenoase? 

Lăzărică M.E. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, București 

Societatea Studențească de Chirurgie din Romania, filiala București 

Cuvinte cheie: vas sanguin, inginerie tisulară, VSUD, grefă, hemodializă 

Scop: Dezvoltarea grefelor vasculare bioinginerate este unul dintre scopurile cercetarii stiințifice încă din secolul 20. 

Abordul vascular la pacienții hemodializați este o provocare constantă, iar dezvoltarea unei căi de acces cu risc infecțios 

minim este esențiala pentru îmbunatățirea îngrijirii pacientului. Vasele sanguine umane decelularizate (VSUD) au fost 

create drept potențială soluție pentru accesul limitat în hemodializă. 

Materiale și metode: Studii din Science Translational Medicine Journal și The Lancet au fost folosite pentru evaluarea 

beneficiilor folosirii VSUD la pacienții cu boală cronică de rinichi (BCR). VSUD au fost implantate la 60 de pacienți cu BCR 

neeligibili pentru fistulă arteriovenoasă. Criteriile de excludere au fost folosirea anterioară a unei grefe de 

politetrafluoretilen la nivelul membrului superior, boală vasculară severă sau necesitatea unei grefe care să traverseze 

cotul. 

Principalele obiective au fost siguranța și eficacitatea, evaluate prin patența vasului după 16 luni. Biopsii din VSUD au fost 

recoltate în timpul intervențiilor de rutină pentru a analiza răspunsul celular în urma implantării. 

Rezultate: Din cele 60 de cazuri, VSUD nu au prezentat dilatații, iar sângerarea post-cateterizare a fost minimă. Patența la 

6 luni a conductului a fost de 63%. Nu au fost raportate reacții imune sistemice sau răspunsuri inflamatorii aberante. Deși 

s-a observant apariția pseudoanevrismelor post-cateterizare, niciun anevrism adevărat nu a fost identificat. La 16 

săptămâni după implantare a fost observată repopularea VSUD cu celule din țesuturile vecine. 

Concluzie: Chiar dacă VSUD realizate prin bioinginerie par a fi sigure și durabile, potențialele beneficii încă trebuie 

dovedite, iar comunitatea științifică depune eforturi pentru demonstrarea acestora. 
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Human bioengineered acellular vessels - the future of 
arteriovenous fistulae? 

Lăzărică M.E. 

„Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 

Romanian Student Society of Surgery, Bucharest 

Key words: bioengineered blood vessel, HAV, grafts, hemodialysis 

Objective: The development of a bioengineered vascular conduit has been a major focus of research since the 20th 

century. Easy access in hemodialysis patients is a constant challenge and the development of an infection-resistant conduit 

remains critical for improving patient care. A bioengineered human acellular vessel (HAV) was developed as a potential 

solution to the limitations in dialysis access. 

Materials and Methods: Studies from Science Translational Medicine and The Lancet Journals were used to assess the 

outcomes and benefits of HAV in patients with end-stage renal disease (ESRD). HAV was implanted into the arms of 60 

patients with ESRD, not eligible for arteriovenous fistula. Exclusion criteria were previous polytetrafluoroethylene graft in 

the limb, severe vascular disease or the need of a graft across the elbow. 

Primary endpoints were safety and efficacy as assessed by the patency of the vessel at 16 months. Small samples of HAV 

were recovered during routine interventions and used to examine the temporal and spatial pattern of the cellular 

response after implantation. 

Results: Out of 60 patients, HAV demonstrated no dilatation and minimal post-cannulation bleeding with a 6-month 

patency of 63%. There were no reports of systemic immune reaction or excessive inflammatory response. Although 

cannulation-related pseudoaneurysms were noted, no true aneurysmal degeneration occurred. At 16 weeks after 

implantation, recellularization from the surrounding connective tissue was observed. 

Conclusion: Even though bioengineered HAV seem to be safe and durable,  the potential benefits are yet to be 

demonstrated and significant scientific efforts surrounding this conduit support further testing. 

  



 
 
 
 

81 

 

Tratamentul endovascular al anevrismelor aortei toracice și 
abdominale și al anevrismelor arterelor iliace: 4 ani de experiență 

Mănesc A., Ionac M., Raţă A., Barac S., Ţăranu G. 

Clinica de Chirurgie Vasculară, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara 

 

Introducere: Tratamentul endovascular al anevrismului aortei abdominale (AAA) reprezintă o tehnologie în plină 

dezvoltare care este practicat în tot mai multe centre datorită faptului că se evită astfel chirurgia abdominală deschisă, 

reducând astfel mortalitatea și morbiditatea asociată. Ca și în cazul chirurgiei deschise, obiectivul tratamentului 

endovascular este să asigure fluxul antegrad prin graft, excluzând în același timp fluxul prin anevrism. Tratamentul 

endovascular oferă o alternativă minim invazivă la tratamentul chirurgical standard cu o durată de spitalizare mai scurtă, 

mortalitate și morbiditate redusă. 

Obiectiv: Cunoștințele limitate și experiența ne-au îndemnat să ne alegem foarte atent pacienții în primii ani. Pe măsură 

ce am acumulat experiență am putut trata cazuri complexe. Pentru a înțelege anevrismul aortic abdominal și pentru a 

pune indicația de tratament, caracteristicile imagistice și configurația anevrismului trebuie studiate în detaliu, trebuie 

evaluate zonele de ancorare, morfologia anverismului și calea de acces indicată. 

Material și metodă: Au fost incluși pacienți cu anevrism aortic care la care s-a intervenit pe cale endovasculară între 

ianuarie 2017 și iunie 2020. Primul end point a fost succesul tehnic, cel secundar rata de mortalitate și patența asistată. 

Pacienții au fost evaluați pe perioada spitalizării, apoi la o lună, 6 luni  și 12 luni, apoi bianual până la 4 ani. La follow-up au 

fost urmărite și documentate complicațiile. Au fost urmărite semnele clinice, s-a evaluat funcția renală, pacienții au fost 

evaluați prin Angio-CT unde s-a urmărit integritatea graftului, poziția, prezența endoleak-ului și morfologia anevrismului. 

Rezultat: Au fost incluși în studiu 22 pacienți (91% bărbați) cu anevrisme aortice abdominale juxtarenale (83%), iliace (4,1%) 

și toracice (12,5%), cu o vârstă medie de 73 ani (32-81 ani), cu un diametru mediu maxim de 6,75 cm (4,5-9 cm). Au fost 

efectuate 18 proceduri EVAR, 2 EVAR+E-iliac, 1 EVAR-Chimney și 3 TEVAR. Durata medie de desfășurare a intervenției a fost 

de  142.5 minutes (125-160 min), iar durata medie de spitalizare a fost de 3,5 zile (între 2 și 5 zile). Toți pacienții au dezvoltat 

endoleak de tip II postoperator. La controlul de 6 luni toate endoleak-urile de tip II erau închise, iar la un an nu s-a 

înregistrat nici o ruptură, nici o conversie la chirurgia deschisă, nici un caz de migrare de proteză, nici un infarct renal sau 

nefrectomie. Un pacient a dezvoltat endoleak de tip III la controlul de 2 zni care a necesitat o intervenție adițională. Un 

pacient a dezvoltat infecție de graft, care însă a decedat în urma intervenției de explantare de endograft. Au fost 

înregistrate 2 decese fără legătura cu intervenția și la distanță de aceasta – pneumonie la 6 luni postprocedural și AVC la o 
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săptămână după intervnția secundară pentru endoleak de tip III. Supraviețuirea la 4 ani a fost de 88%. Supraviețuirea la 4 

ani a pacienților care nu au necesitat intervnții secundare a fost de 76%. 

Concluzii: Intervențiile de tip EVAR sunt o soluție fiabilă în tratamentul pacienților cunoscuți cu anevrism de aorta 

abdominală, dar acest tip de tratament poate fi propus doar unor anumite categorii de pacienți care îndeplinesc criteriile. 

EVAR reprezintă o metodă de tratament sigură, durabilă și cu un risc mic de ruptură sau deces și poate fi propusă 

pacienților cu comorbidități care nu permit tratamentul chirugical deschis. 

Experiența acumulată demonstrează că este necesară urmărirea continuă a pacienților postprocedural și că este necesară 

o experiența clinică multicentrică extinsă pentru a demonstra siguranța și eficacitatea acestui tip de intervenții în țara 

noastră. 

Finanțarea pentru screeningul AAA este primordială deoarece marea majoritate a pacienților se prezintă odată ce AAA 

devine simptomatic. 
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Endovascular treatment of Thoracic, abdominal aortic and iliac 
aneurysms: a 4 years clinical experience. 

Mănesc A., Ionac M., Raţă A., Barac S., Ţăranu G. 

Department of Vascular Surgery, Emergency County Clinical Hospital „Pius Brînzeu” Timisoara 

 

Background: Endovascular repair of an abdominal aortic aneurysm (AAA) is an evolving technology which continues to 

be practiced in more and more centers worldwide in an effort to avoid major abdominal surgery and its associated 

morbidity and mortality. As with conventional open surgery, the objective of endovascular management is to provide a 

durable repair maintaining antegrade flow in the graft whilst simultaneously excluding flow in the aneurysm. Endovascular 

treatment offers a less invasive alternative to standard surgical repair with the potential of reduced hospitalisation, 

morbidity and mortality. 

Objective: Little knowledge in understanding the imaging characteristics made us choose very carefully our patients in 

the first years, but with experience, we have been able to treat increasingly complicated cases. To understand the 

abdominal aortic aneurysm and its treatment of choice, imaging characteristics must be accurately described for 

endovascular aortic aneurysm repair treatment planning, including evaluation of the landing zones, aneurysm 

morphology and vascular access site choice.  

Material and methods: Patients with abdominal aortic aneurysms who underwent EVAR interventions between January 

2017 and June 2020 were included.  Patients The primary endpoint was technical success; the secondary endpoints were 

mortality rate and assisted patency rate. Patients were assessed in-hospital and in follow-up at 1, 6, and 12 months, and 

biannually thereafter to 4 years for adverse events and using contrast-enhanced computed tomography angiography with 

core laboratory interpretation of renal perfusion, device integrity, migration, endoleak, and aneurysm morphology. 

Results: Twenty-two patients (91% male) with JAAs (83%), Iliac Aneurysms (4,1%)  and TAAs (12,5%) presented at mean age 

of 73 years (range, 32-81years) and with mean maximum diameter of the aortic aneurysm of 6,75 cm (range 4.5-9 cm).We 

performed 18 EVAR procedures, 2 EVAR+E-iliac, 1 EVAR-Chimney and 3 TEVAR procedures were performed. Mean 

operating time was 142.5 minutes (range 125-160 mins) and the mean post operative length of hospital stay was 3.5 days 

(range 2 – 5 days). All patients developed type II endoleak postoperatively. In follow-up to 6 months all type II endoleaks 

were closed and to 1 year, no rupture, conversion to open repair, migration, or renal loss/infarcts were observed. One 

patient developed endoleak type III in follow-up to 2 years, who needed secondary intervention. One patient developed 

stentgraft infection, who subsequently died after open intervention for prosthesis explantation. Two late nonaneurysm-
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related deaths have occurred – pneumonia at 6 months postprocedural, stroke at one week after secondary intervention 

for type III endoleak. Overall survival was 88% at 4-years. Intervention-free survival was 76% at 4 years. 

Conclusions: Although EVAR seems to be an attractive solution with many advantages for AAA repair, there are detailed 

requirements and many important aspects that should be understood before the procedure. 

EVAR can be performed in patients unfit for open surgical repair with excellent early survival and long-term durability. 

EVAR represents a safe and durable means of AAA repair, and risk of rupture and aneurysm-related death are low. Early 

experience supports procedural and initial postprocedural safety and demonstrates that continued follow-up and 

expanded multicenter clinical experience is necesary to produce detailed and clinically useful data. 

Funding for screening of AAA is paramount hence the vast majority of patients present once the AAA becomes 

symptomatic. 
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Sindromul Dunbar – prezentare de caz 

Mocian A., Russu E., Toma L., Coşarcă C., Kaller R., Balmoş I., Mureşan A. 

Clinica de Chirurgie Vasculară, Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Târgu Mureş 

Cuvinte cheie: Sindrom Dunbar, laparoscopie, stenoză de trunchi celiac 

Introducere: Sindromul Dunbar reprezintă o patologie rară, asociată cu o etiologie multifactorială, care apare ca urmare 

a comprimării extrinseci a trunchiului celiac de către ligamentul arcuat median. Acest sindrom este considerat de 

asemenea o patologie neurogenă care are ca rezultat modificarea senzației şi durerii de la nivelul nervilor somatici din 

plexul splanchnic. Scopul acestui studiu este de a prezenta un caz de sindrom Dunbar supus tratamentului laparoscopic. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 66 de ani, care s-a prezentat cu dispepsie, dureri 

abdominale în fosa iliacă dreaptă și în hipocondrul drept. De asemenea, pacienta a raportat greaţă, vărsături, precum şi o 

scădere semnificativă în greutate. 

Inițial a fost efectuată o ecografie abdominală, care descrie prezenţa stenozei de trunchi celiac la emergenţă. Ulterior s-a 

efectuat o investigație CT abdomen și pelvis cu SCIV, care descrie stenoză focală semnificativă de trunchi celiac, confirmând 

diagnosticul de sindrom Dunbar. 

Intervenția chirurgicală a fost laparoscopică și s-a practicat decompresia trunchiului celiac prin secționarea ligamentului 

arcuat median. Postoperator evoluția pacientei a fost favorabilă, aceasta fiind externata fără complicații. 

Concluzii: Acest caz a confirmat că divizarea laparoscopică la pacienții cu sindrom Dunbar este sigură, fără complicații şi 

restabilește calitatea vieții pacientului. 
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Dunbar Syndrome - A case report 

Mocian A., Russu E., Toma L., Coşarcă C., Kaller R., Balmoş I., Mureşan A. 

Department of Vascular Surgery, Emergency County Clinical Hospital Târgu Mureş 

Keywords: Dunbar syndrome, celiac trunk stenosis, laparoscopy 

Introduction: Dunbar syndrome is a rare disorder, associated with multifactory etiology, consequent to extrinsic 

compression of the celiac trunk by the median arcuate ligament. This syndrome it also considered a neurogenic disease 

resulting in altered sensation and pain from the somatic nerves in the splanchnic plexus. The aim of this study is to present 

a case of Dunbar syndrome underwent laparoscopic treatment. 

Material and methods: We present a case of a 66 years old female with dyspepsia, abdominal pain in the right iliac fossa 

and right hypochondrium. Patient also reported nausea, vomiting and subsequentely weight loss. 

Doppler ultrasound and computed tomography were performed and revealed stenosis due to compression of the celiac 

artery. 

The surgical intervention was laparoscopic and it was practiced the decompression of the celiac trunk by the median 

arcuate ligament. Postoperative the evolution of the pacient was uneventful and the pacient was discharced without any 

complications. 

Conclusions: This case has confirmed that laparoscopic division of the arcuate ligament in patients with Dunbar syndrome 

is safe, without complications and restore the quality of life of the patient. 
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Modificări vasculare tegumentare asociate COVID-19 

Mureșan V.A., Coşarcă M.C., Toma L., Russu E., Nedelea D.E., Kaller R., Cebotari E. 

Clinica de Chirurgie Vasculară, SCJU Târgu Mureş 

Keywords: Covid-19, infiltrat perivascular, tromboza, biopsie cutanată 

Obiective: Scopul studiului a fost de a detecta modificări microscopice asociate cu SARS-COV2 în țesutul cutanat cu aspect 

relativ normal, fără tulburări trombotice evidente.  

Metode: Studiul include 14 pacienți simptomatici, la care s-au recoltat biopsii cutanate, care ulterior au fost examinate 

morfologic şi imunohistochimic. 

Rezultat: La examenul histologic s-a determinat disfuncție endotelială manifestată prin infiltrat perivascular pronunțat, 

asociat cu tromboză vasculară ocluzivă (venele țesutului adipos subcutanat). 

Concluzie: Țesutul cutanat este afectat de Covid-19, chiar şi în absenta modificărilor clinice evidente. Biopsiile cutanate şi 

examenul morfologic sunt probe accesibile, ceea ce permite să fie utilizate în aprecierea evoluției stării clinice a pacientului 

şi administrarea terapiei anticoagulante în stadii incipiente ale bolii. 
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Skin lesions associated with COVID-19 

Mureșan V.A., Coşarcă M.C., Toma L., Russu E., Nedelea D.E., Kaller R., Cebotari E. 

Vascular Surgery Clinic, SCJU Târgu Mureş 

Keywords: COVID-19, perivascular infiltrate, thrombosis, skin biopsy 

Objective: The aim of the study was to detect microscopic changes associated with SARS-COV-2 in normal cutaneous 

tissue, without obvious thrombotic lesions. 

Methods: the study include 14 asymptomatic patients, that underwent skin biopsies examined morphologically and 

through immunohistochemical methods. 

Results: in the histologic samples was found endothelial disfunction, illustrated through perivascular infiltrate, with 

occlusive vascular thrombosis (veins of the adipose tissue). 

Conclusion: The cutaneous tissue is affected by COVID-19, even in the absence of the clinical symptoms. Skin biopsies 

and morphological exam are accessible, that allows to be used for the appreciation of the clinical status of the patient and 

to early administer anticoagulant treatment. 
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Anevrism de arteră brahială la pacienții cu istoric de ligatură a 
fistulei arterio-venoase şi terapie imunosupresoare pentru 
transpant renal: revizuire din literatură 

Mzi A.1, Raţă A.1, Barac S.1, Popescu A.2, Onofrei R.R.3, Ionac M.1  

1Department of Vascular Surgery 
2Centre Hospitalier “Saint Nicolas” de Sarrebourg, France 
3Department of Rehabilitation, Physical Medicine and Rheumatology 

“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara 

 

Anevrismul de arteră brahială (BAA) este o complicație serioasă la pacienții care au în antecedente fistula artero-venoasă 

(AVF), transplant renal (RT) şi terapie imunosupresoare. Până în prezent, nu există proceduri standard pentru îngrijirea 

acestor pacienți. Obiectivul acestui studiu a fost să analizeze informații din literatură privind acești pacienți şi să sugereze 

recomandări pentru abordarea optimă a acestora.  

Metode: revizuirea din literatură a fost efectuată folosind baza de date a PubMed, în limba engleză. Aceasta a fost 

acompaniată de două studii de caz. În total, 24 de articole cu teme diferite - date demografice, transplant renal, 

dimensiunea anevrismului şi tipul intervenției chirurgicale - au fost supuse revizuirii. În plus, două cazuri au fost adăugate.  

Rezultate: toți pacienții au suferit transplant renal. Vârsta pacienților a fost cuprinsă între 26-77 de ani, cu predominanţă 

masculină. Majoritatea au istoric de ligatură a unei fistule artero-venoase după transplant renal. Clinic, aceștia au prezentat 

durere, edematiere şi formațiune pulsatilă (66%). Toți pacienții, cu excepția unuia, au fost tratați folosind tehnici 

chirurgicale deschise. Tehnica aleasă a fost interpoziţie de graft venos safen (36%), urmată de interpoziţie de graft PTFE 

(16%).  

Concluzie: revizuirea sugerează că cea mai bună metoda de tratament a acestor pacienți este chirurgia deschisă, cu 

anevrismectomie şi interpoziţie de graft. 
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True Brachial Artery Aneurysm in Patients with Previous Arterio-
Venous Fistula Ligation and Immunosuppressant Therapy for 
Renal Transplantation: Literature Review 

Mzi A.1, Raţă A.1, Barac S.1, Popescu A.2, Onofrei R.R.3, Ionac M.1  

1Department of Vascular Surgery 
2Centre Hospitalier “Saint Nicolas” de Sarrebourg, France 
3Department of Rehabilitation, Physical Medicine and Rheumatology 

“Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara 

 

Brachial artery aneurysm (BAA) is a serious complication in patients with previous arterio-venous fistula (AVF), renal 

transplantation (RT), and immunosuppressive regimens. Until now, there is no standard of care for these patients. The 

aim of the study was to investigate data from the literature regarding these patients and to suggest a recommendation 

for their best approach.  

Methods: A review of the literature was performed by searching the PubMed database in English language. The review 

was accompanied by two case reports. A total of 24 articles with different variables – demographics, renal transplantation, 

aneurysm size, and type of surgery – were subjected to the review. In addition, two cases are reported.  

Results: All patients had RT. The age of patients ranged from 26-77 yo, with male predominance. The majority had an AVF 

ligated after RT. Clinical presentation was mostly with pain, swelling and pulsatile mass (66%). All patients, except one, 

were treated through open surgery. The treatment choice was reversed saphenous vein graft interposition (36%), followed 

by ePTFE graft (16%).  

Conclusion: This review suggests that the best treatment for these patients is open surgery, with aneurysmectomy and 

graft interposition.  
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Managementul afecțiunilor cardiace la pacienții cu boala arterială 
periferică - o abordare multidisciplinară 

Popa C., Raţă A., Ionac M.  

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu”, Timisoara 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Cuvinte cheie: afecțiuni cardiace, boala arterială periferică, boala coronariană aterosclerotică, insuficienţă cardiacă 

În cazul pacienților cu boala arterială periferică, 25-70% prezintă asociat boala coronariană aterosclerotică şi 5-9% prezintă 

concomitent şi stenoză carotidiană peste 70%. 

Afecțiunile cardiace reprezintă principala cauză de morbi-mortalitate în timpul intervențiilor chirurgicale non-cardiace. În 

ceea ce privește riscul cardiac, intervențiile chirurgicale pot fi împărțite în intervenții cu risc scăzut (<1%), intermediar (1-

5%) şi risc crescut (>5%) de evenimente majore cardiovasculare la 30 zile. Intervențiile chirurgicale la nivelul aortei şi majore 

vasculare, intervențiile de revascularizare chirurgicală periferică, amputațiile sau tromboembolectomiile sunt estimate ca 

având risc crescut, iar angioplastiile vasculare periferice au risc intermediar. 

În mod frecvent, pacienții cu boala vasculară periferică au asociat insuficienţă cardiacă, fibrilație atrială, boala coronariană 

aterosclerotică şi valvulopatii. O treime din pacienții cu boala arteriala periferică are fracție de ejecție redusă a ventriculului 

stâng. Disfuncția ventriculară stânga este de doua ori mai frecventă la pacienții cu boală arterială periferică comparativ cu 

populația generală, este asociată cu creșterea morbi-mortalităţii cardiovasculare şi s-a dovedit că reduce patenţa după 

intervențiile endovasculare periferice, fiind un factor independent de risc pentru pierderea patenţei. Toate aceste patologii 

cardiace au nevoie de evaluare şi tratament specific care trebuie ajustate înainte şi după intervenția chirurgicală pentru a 

preveni complicațiile. Evaluarea riscului cardiac preoperativ şi determinarea biomarkerilor cardiaci pot fi folosiți pentru a 

prezice şi cuantifica evenimentele cardiace perioperative. Ecografia cardiacă transtoracică este importantă în a evalua 

disfuncția sistolică şi diastolică, prezenţa valvulopatiilor, tulburărilor de cinetică parietală şi este esențială în a optimiza 

tratamentul pentru a preveni ischemia miocardică, crizele hipertensive, aritmiile sau edem pulmonar. În realizarea acestor 

deziderate este importantă cunoașterea şi aplicarea ghidurilor actuale, iar acest lucru poate fi făcut doar de o echipă 

multidisciplinară care sa includă chirurgul vascular – cardiologul - anestezistul. 

O mare parte din aceste afecțiuni pot fi controlate înainte de intervenția chirurgicală şi, prin urmare, pot fi privite ca şi 

factori de risc modificabili. În ultimă instanță, obiectivul principal preoperativ este de identifica şi echilibra afecțiunile 

cardiace, astfel încât să se evite anularea sau amânarea intervențiilor chirurgicale sau a complicațiilor. 
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Management of cardiac conditions in the patients with peripheral 
vascular disease - a multidisciplinary approach 

Popa C., Raţă A., Ionac M.  

County Emergency Hospital „Pius Brînzeu”, Timisoara 

„Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara 

Keywords: cardiac conditions, peripheric vascular disease, heart failure, coronary atherosclerosis 

In patients with lower extremity artery disease (LEAD), 25-70% have concomitant  coronary artery disease (CAD) and 5–9% 

of cases have concomitant carotid stenosis >70% .  

Cardiac events remain the main cause of high morbidity and mortality during high risk non-cardiac surgery. With regard 

to cardiac risk, surgical interventions can be divided into low(<1%), intermediate(1-5%) and high risk(>5%) groups of 30 

days of major cardiac events (MACE). Aortic and major vascular surgery, open lower limb revascularization or amputation 

or thromboembolectomy are estimated to have high risk and peripheral arterial angioplasty to have intermediate risk.  

Frequently, the patients with peripheral artery disease (PAD) have coexisting heart failure, atrial fibrillation, CAD and 

valvular diseases. One-third of patients with symptomatic PADs have reduced LV ejection fraction (LV-EF). LV dysfunction 

is at least twice as prevalent in patients with LEAD as in the general population and is associated with increased CV 

morbidity and mortality and it has been prove that reduces patency after peripheral endovascular intervention and is an 

independent risk factor for patency loss. All these cardiac conditions requires specific evaluation and treatments that 

needs to be adjusted before and after surgery in order to reduce the complications. Preoperative cardiac risk assessment 

and cardiac biomarkers can be used to help predict and quantify peri-operative adverse cardiac events. The thransthoracic 

echocardiography is important in evaluating the systolic and diastolic dysfunction, valvulopathies or abnormal wall 

motions and it helps optimising the treatment in order to prevent myocardial ischemia, hypertensive crisis, arrhythmias, 

and pulmonary congestion. This involves the understanding and applying current guidelines and it will be best done by a 

multidisciplinary team involving vascular surgeon- cardiologist- anaesthetist. 

Many of the conditions mentioned above can be optimised before surgery and, therefore, to some extent can be regarded 

as modifiable risk factors. Ultimately, the objective of pre-operative cardiac optimisation is to identify and modify these 

conditions well in advance to avoid cancellation or postponement of surgery and reduce the likelihood of peri-operative 

complications. 
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Experiența inițială în revascularizarea cu proteze biologice 

Rață A., Barac S., Ionac M. 

Clinica de Chirurgie Vasculară, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Cuvinte cheie: xenogrefe, infecții, chirurgie vasculară 

Infecțiile grafturilor sintetice vasculare reprezintă complicații severe în chirurgia vasculară modernă. Tratamentul infecțiilor 

de grafturi vasculare sintetice este asociată cu o mortalitate cuprinsă între 18% și 48%.  

Pacienții cu infecții de grafturi sintetice prezintă risc crescut de a dezvolta sepsis cauzat de răspândirea sistemică a 

patogenilor.  

Diagnosticul infecțiilor de grafturi vasculare este extrem de complex, iar tratamentul este extrem de dificil. 

Există numeroase metode de a trata acest tip de complicații, iar în ultima perioadă au fost descrise soluții din materiale 

create din țesuturi xenogene: pericard bovin, grafturi vasculare ce conțin colagen ovin sau matrice extracelulară din 

submucoasa intestinului subțire de la porc. 

În această lucrare prezentăm o serie de 4 cazuri la care am utilizat xenogrefe vasculare pentru tratamentul diverselor 

complicații apărute la pacienți.  

Datele noastre se adaugă celor existente în literatură referitoare la faptul că xenogrefele reprezintă o alternativă viabilă în 

prezența infecțiilor grefoanelor anterioare sau în caz de sepsis. 
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Initial experience in xenografts revascularisation 

Rață A., Barac S., Ionac M. 

Department of Vascular Surgery, „Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara 

Keywords: xenografts, infections, vascular surgery   

The infections of the vascular synthetic grafts represent severe complications in modern vascular surgery. The treatment 

of vascular graft infection is associated with a mortality that ranges between 18% and 48%.  

The patients with vascular graft infections are at high risk of developing sepsis caused by the systemic spread of the 

pathogens. 

The diagnosis of vascular graft infections is highly complex, and the treatment is extremely difficult.  

There are numerous methods for the treatment of these complications and lately there were described xenografts: bovine 

pericardium, vascular grafts that contain ovine collagen or cellular matrix from the porcine small bowel submucosa.  

In this paper we present a series of 4 cases in which we used xenografts for the treatment of complications. 

Our data support the fact that xenografts are a viable alternative for synthetic grafts or in case of sepsis. 
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Tratarea bolii arteriale femurale superficiale: o dezbatere în curs - 
tratament deschis vs endovascular - rezultate preliminare 

Rață A., Barac S., Onofrei R.R., Dumitrașcu A., Ionac M. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Departamentul de Chirurgie Vasculară, Timișoara 

 

Scop: Atât strategiile chirurgicale deschise, cât și cele endovasculare sunt metode acceptate pentru tratamentul ischemiei 

critice a membrelor (CLI) din cauza bolii arteriale femurale superficiale (SFA). În prezent, există doar un singur rezultat al 

studiului randomizat (BASIL-1) care a comparat procedurile deschise vs cele endo pentru tratamentul SFA. În acest studiu 

am dorit să comparăm două strategii de tratament pentru boala vasculară a arterei femurale superficiale.   

Material și metodă:  Un studiu a fost efectuat pe 235 de pacienți (parte a unui proiect național - „Dezvoltarea cercetării și 

dezvoltării infrastructurii publice și crearea de noi infrastructuri”) în care strategia deschisă vs endovasculară a fost 

comparată la pacienții cu ischemie critică a membrelor și boala vasculara a arterei femurale superficiale.  

Rezultate: Rezultatele primare sunt timpul scurs până la evenimentele majore legate de piciorul index sau deces. 

Rezultatele secundare sunt rata de supraviețuire fără amputare, reintervenția pe piciorul index, evenimente 

cardiovasculare majore și complicații postoperatorii.  

Concluzie: După 6 luni, am avut o rată globală a mortalității de 7,23% și o supraviețuire fără amputare de 89,36%. 
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Dealing with superficial femoral artery disease: An ongoing debate 
– open vs endovascular treatment – preliminary results 

Rață A., Barac S., Onofrei R.R., Dumitrașcu A., Ionac M. 

“Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Department of Vascular Surgery, Timisoara 

 

Background: Both open surgery and endovascular strategies are accepted methods for the treatment of critical limb 

ischemia (CLI) due to superficial femoral artery disease (SFA). There is currently only one randomized trial results (BASIL-

1) that compared open vs. endo procedures for SFA treatment. In this study, we wanted to compare two treatment 

strategies for superficial femoral artery vascular disease.  

Material and methods: A study was conducted on 235 patients (part of a national project—“Development of the public 

infrastructure research and development and creation of new infrastructure”) in which the open vs. endovascular strategy 

was compared in patients with critical limb ischemia and SFA disease.  

Results: Primary outcomes are the time elapsed until major events related to the index leg or death. Secondary outcomes 

are amputation-free survival rate, reintervention on the index leg, major cardiovascular events and postoperative 

complications.  

Conclusion: After 6 months, we had an overall mortality rate of 7.23% and an amputation-free survival of 89.36%.  
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Tratamentul endovascular reduce nivelul de amputare. Un studiu 
retrospectiv 

Rosca O.J., Barac S., Raţă A., Popitiu M., Neagoe V., Ionac M.  

Departamentul de Chirurgie Vasculară şi Microchirurgie Reconstructivă,  

Spitalul Județean de Urgență Timișoara 

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara 

 

Introducere: Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară a dezvoltat un sistem de clasificare a ulceraţiilor piciorului, la 

pacienții cu boală arterială periferică și cu factori de risc cardiovasculari prezenți estimându-se riscul ampuției și creșterea 

mortalității pacientului, astfel indicația de revascularizare personalizându-se pe baza unui plan ce evidențiază riscul 

pacientului, severitatea membrelor și complexitatea anatomică particulară.  

Scop:  Piciorul diabetic este una dintre principalele cauze ale dizabilității și decesului la pacienții diabetici. În modelele 

multidisciplinare construite în jurul piciorului diabetic, evaluarea și diagnosticarea în timp util a rănilor și aplicarea de 

metode adecvate de prevenire și tratament prin procedeu endovascular poate limita gradul de dizabilitate. 

Material si metodă: S-a realizat un studiu pe 488 de pacienți diabetici comparându-se rezultatele tratamentului de 

revascularizare între două grupuri: BAP cu ulcer plantar vs. ulcerație la nivelul piciorului cu neuropatie.  

Rezultate: Studiul a evidențiat ca în 35 % din cazuri s-au realizat per primam amputații majore, 32,38 % au beneficiat de 

tratament endovascular respectiv reconstrucție tisulară prin transfer liber de lambou, iar la 32,58 % dintre pacienții 

diabetici s-a intervenit endovascular sau prin intervenție chirurgicală deschisă. 

Concluzii: S-a constat scăderea nivelului de amputație, reconstrucția şi managementul ulcerului la nivelul piciorului 

diabetic (DFU), reducea mortalității. 
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Endovascular Surgery is reducing the amputation level. A 
retrospective study 

Rosca O.J., Barac S., Raţă A., Popitiu M., Neagoe V., Ionac M.  

Department of Vascular Surgery, Division of Reconstructive Microsurgery,  

Emergency County Hospital Timişoara 

University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara 

 

Introduction: The European Society of Vascular Surgery has developed a system for classifying foot ulcers in patients with 

peripheral arterial disease and cardiovascular risk factors, estimating the risk of amputation and increasing patient 

mortality, thus revising the indication for revascularization based on a plan that highlights the patient's risk, limb severity 

and particular anatomical complexity. 

Background: Diabetic foot is one of the leading causes of disability and death in diabetic patients. In multidisciplinary 

models built around the diabetic foot, timely assessment and diagnosis of injuries and the application of appropriate 

methods of prevention and treatment by endovascular procedure can limit the degree of disability. 

Material and Method: The study showed that in 35% of cases major amputations were performed per primam, 32.38% 

benefited from endovascular treatment and tissue reconstruction by free flap transfer, and in 32.58% of diabetic patients 

endovascular intervention or open surgery. 

Results: In 35% of cases, major amputations were performed first, 32.38% benefited from endovascular and 

reconstructive tissue treatment by free flap transfer, and in 32.58% of diabetic patients, endovascular intervention or open 

surgery was performed. 

Conclusion: Decreased amputation, reconstruction and management of diabetic foot ulcer (DFU), reduced mortality. 
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Experiența clinicii în traumatologia vasculară 

Strobescu-Ciobanu C., Cazan I.M., Baroi L.G., Grosu I.G., Silistru S., Vrâncianu A.M., Bulgaru A., 

Peiu S.N., Grecu A., Popa R.F. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: traumatologie vasculară, management chirurgical 

Traumatismele vasculare se numără printre cele mai dificile urgenţe deoarece managementul lor începe în perioada 

prespital, acolo unde chirurgul nu are posibilitatea de a interveni pentru salvarea pacienților în timp util. Traumatismele 

vasculare, în funcție de mecanism, localizare şi leziunile asociate, au o mortalitate şi morbiditate ridicate, asociate cu un 

grad ridicat de complicații pe termen lung. 

Prezentăm experiența Centrului de Chirurgie Vasculară din Iaşi printr-un studiu retrospectiv ce include 132 pacienți, 

operați în perioada iunie 2011 – octombrie 2020. Dintre aceștia, 80,50% au fost bărbați şi 77.7% din mediul rural, cu media 

de vârstă de 44.5 de ani. Cele mai frecvente traumatisme înregistrate au fost de membru superior (artera brahială, 43 de 

cazuri), axilara (23 de cazuri) comparativ cu membrul inferior (51 cazuri). În 34 de cazuri, leziunile vasculare au fost însoțite 

de leziuni nervoase şi în 47 de cazuri de leziuni venoase, cu secțiune completă a pachetului neuro-vascular brahial în 9 din 

10 cazuri. Mecanismul cel mai frecvent implicat: leziuni penetrante prin înjunghiere sau tăiere (55.50%), asociate cu 

dislocații sau fracturi (26 de cazuri). Procedurile efectuate au fost: explorări şi hemostază, angioplastii de lărgire cu petec 

venos sau sintetic, anastomoze termino-terminale, interpoziţii şi pontaje. Paisprezece pacienți au fost amputați, iar la 6 s-

a practicat fasciotomie de decompresie. Rata de deces înregistrată a fost de 6.15%, iar factorii ce au influențat creșterea 

riscului de amputație şi mortalitatea au fost timpul prelungit de ischemie şi insuficienta organiza secundara sindromului 

de reperfuzie. 

Managementul pacienților cu traumatisme este o provocare pentru chirurgul vascular, însă soluția pentru un algoritm 

eficient de tratament o reprezintă abordarea multidisciplinară. 
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Vascular Surgery Department 9 years trauma experience 

Strobescu-Ciobanu C., Cazan I.M., Baroi L.G., Grosu I.G., Silistru S., Vrâncianu A.M., Bulgaru A., 

Peiu S.N., Grecu A., Popa R.F. 

Emergency County Clinical Hospital „Sf. Spiridon” Iaşi 

„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi 

Key words: vascular trauma 

Vascular trauma represents one of the most challenging surgical emergencies because their management starts in the 

prehospital phase, where the surgeon can’t intervene to save time for the patients. They have a high mortality and 

morbidity rate, depending on the type of mechanism, localization and associated lesions and are associated with high 

grade of long term complications. 

We present the experience of the Vascular Surgery Department from Saint Spiridon Hospital in Iasi as a retrospective 

study. We included 132 patients operated between June 2011 and October 2020. From the total number, 80,50% were 

male sex and 77.7% from rural area, mean age 44.5 years old. The most frequent trauma locations: upper limb (brachial 

artery, 44.5 cases), axillary artery (23 cases), compared with lower limb (51 cases). In 34 cases, vascular lesions were 

associated with nervous lesions and in 47 cases with venous lesions, with complete section of neuro-vascular brachial 

bundle in 9 out of 10 cases. The most frequent mechanism of trauma was: penetrating lesions via stabbing or cutting 

(55.50%), associated with dislocations and fractures (26 cases). Intra operatively, the following procedures were 

performed: simple exploration and haemostasis, termino-terminal anastomosis, interpositions and bypass. Fourteen 

patients ended up getting amputations and 6 had decompression fasciotomies. Mortality rate was 6.15% and risk factors 

identified that influenced the high risk of amputation and mortality was long ischaemia time and multi organ insufficiency 

secondary to reperfusion syndrome. 

Management of patients with vascular trauma represents a challenge for vascular surgeon and the solution for an efficient 

algorithm is a multidisciplinary approach.   
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Ischemiile acute în contextul epidemiei SARS-COV-2 
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Marian C.E., Wagner F., Popa R.F. 
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Cuvinte cheie: ischemia acută, SARS-Cov 2, COVID 

Ischemia acută in contextul infecției cu virusul SARS-Cov 2 reprezintă o nouă entitate pentru chirurgul vascular, acesta 

trebuie să managerieze simultan atât patologia vasculară, cât şi pe cea infecțioasă. Noua patologie afectează pacienții pe 

mai multe nivele determinând un răspuns inflamator ce poate favoriza evenimente embolice. Scopul studiului nostru este 

să determine complicațiile infecției cu SARS-Cov2 la pacienții cu ischemie acută de cauză netraumatică. 

Prezentăm un studiu retrospectiv, unicentric, ce include pacienții internați în Departamentul de chirurgie vasculară a 

Spitalului “Sf. Spiridon” în ultimele 7 luni. Am comparat incidenţa, factorii de risc asociați, caracteristicile şi rezultatele 

pacienților cu infecție SARS-Cov2 cu a celor testați negativ. 

Cohorta noastră cuprinde un număr de 83 de pacienți cu ischemie acută, internați în perioada martie-septembrie 2020. 

Zece pacienți (6 bărbați, 4 femei) au fost testați pozitiv. Dintre aceștia, 6 nu au prezentat alt factor de risc, 3 au avut fibrilație 

atrială şi 1 a fost diagnosticat anterior cu leucemie limfatică cronică. Toți pacienții au beneficiat de intervenție chirurgicală. 

La doi pacienți rezultatul a fost nesatisfăcător, 1 pacient a decedat, iar la un pacient a fost necesară amputația de coapsă. 

Coagularea intravasculară diseminată, tromboza şi complicațiile microembolice în contextul infecției cu SARS-Cov2 poate 

determina ischemie acuta de membre, însă sunt necesare studii amănunțite şi cohorte semnificative pentru a putea 

înțelege mecanismul fiziopatologic al acestei noi patologii.   
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Acute limb ischemia (ALI) in the context of COVID infection is a new entity that vascular surgeons have to learn and to deal 

with simultaneously. This new disease affects the patients on multiple levels creating a systemic inflammatory response 

with potential embolic events. The aim of our study was to determine SARS-Cov 2 infection implications in patients 

presenting with ALI of non-traumatic cause. 

We performed a single-center, retrospective study which included patients admitted in the last 7 months in the Vascular 

Surgery Department of “Saint Spiridon” Hospital for ALI. We compared the incidence, associated risk factors, characteristics 

and outcomes between patients having SARS-Cov 2 infection and patients without this pathology. 

Our cohort included 83 patients with ALI, presented in our department from March to September 2020.  Ten patients (6 

male, 4 female) were tested positive for SARS-Cov 2. Among those, 6 had no other risk factor, 3 associated atrial fibrillation 

and 1 patient was previously diagnosed with chronic lymphocytic leukemia. All patients underwent urgent open surgical 

vascularization. Two patients had poor outcome, 1 patient died and for 1, above knee amputation was unavoidable. 

Disseminated intravascular coagulation, thrombosis with microembolic complications in the context of SARS-Cov 2 

infection can lead to ALI, but further studies and larger cohorts are needed to grasp the knowledge of this new diseases’ 

pathophysiologic mechanism. 
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Revascularizarea chirurgicală în ischemia mezenterică cronică 
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Cuvinte cheie: ischemie mezenterica, bypass aorto-mezenteric 

Ischemia mezenterică cronică (IMC) este o afecțiune cu incidenţă redusă, dar cu mortalitate ridicată fie ca urmare a 

inaniției, fie prin infarct entero-mezenteric. Principala cauza a IMC este ateroscleroza. Diagnosticarea şi adresarea 

pacientului către chirurgul vascular este adeseori întârziată. Explorările imagistice cu substanță de contrast sunt esențiale 

pentru evidențierea leziunilor aterosclerotice ale arterei mezenterice. 

Revascularizarea chirurgicală a arterelor mezenterice se poate realiza prin bypass aorto-mezenteric unic sau multiplu. 

Lucrarea se constituie în prezentarea unei serii de 5 cazuri de IMC tratate în Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului ,,Sf. 

Spiridon” din Iaşi. Angorul postprandial şi scăderea ponderală au fost principalele simptome ale pacienților din aceasta 

serie. Toți pacienții au beneficiat de explorare computer tomograf cu substanță de contrast (angio-CT) care a relevat leziuni 

specifice bolii aorto-iliace precum şi leziuni stenotice sau ocluzive la nivelul trunchiului celiac şi arterelor mezenterice, 

motivând necesitatea revascularizării în același timp operator prin bypass aorto-bifemural şi aorto-mezenteric. 

Rezultatele imediate au fost favorabile în 4 cazuri, cu remisiunea simptomatologiei, creștere ponderală şi menținerea 

permeabilității bypass-ului la distanţă, 1 an postoperator. Controlul imagistic la 1 lună s-a efectuat prin explorare angio-

CT, apoi prin ecografie Doppler la 3, 6 și 12 luni. 

Ischemia mezenterică cronică reprezintă o provocare diagnostică şi terapeutică. Intervenția chirurgicală asigură 

remisiunea imediată a simptomatologiei. Literatura de specialitate menționează permeabilitate la 5 ani de 80 - 90% 

favorizând chirurgia deschisă. 
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Open surgery for chronic mesenteric ischaemia 
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Chronic mesenteric ischaemia (CMI) is a low incidence disease with high mortality secondary to starvation and entero-

mesenteric infarction. Primary cause of CMI is atherosclerotic disease. Diagnosis and presentation to the vascular surgeon 

is usually delayed. Contrast imaging evaluation is essential to identify atherosclerotic mesenteric artery lesions. 

Open revascularisation of mesenteric arteries can be performed by a single or multiple aorto-mesenteric bypass. 

The following paper presents a group of 5 cases of chronic mesenteric ischaemia treated in Vascular Surgery Department 

of Saint Spiridon Hospital in Iasi. Abdominal angina and weight loss we’re the main complains of the patients in this series. 

All patients had an initial computed tomography angiography (CTA) which showed specific aorto-iliac stenotic lesions and 

stenosis or occlusions at the level of celiac and mesenteric arteries, justifying the need for revascularization in the same 

operative time via an aorto-bifemoral and aorto-mesenteric bypass. 

Early data showed good results in 4 cases, meaning symptoms improvement, weight gain and long term bypass patency 

at 1-year. Postoperative imaging follow-up was performed with CTA at 1 month, and Doppler ultrasound at 3, 6 and 12 

months. Chronic mesenteric ischaemia represents a diagnostic and therapeutic challenge. Open surgery improves the 

symptoms. Data from the literature mentions a high graft patency at 5 years of 80-90% in favour of open surgery. 
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By-pass-ul subclavicular stâng – carotidian drept: alternativa în 
tratamentul stenozelor trunchiului arterial brahiocefalic 

Ungurianu A.P., Stoica L. 

Chirurgie Cardiovasculară, Institutul de Boli Cardiovasculare “Profesor Doctor George I.M. Georgescu”, Iași 

Cuvinte-cheie: by-pass subclaviocarotidian, stenoza trunchi arterial brahiocefalic, by-pass Extra-Anatomic. 

Introducere: Boala ocluzivă a trunchiului brahiocefalic este adesea asociată cu simptome cerebrovasculare. Tratamentul 

se poate realiza prin tehnici endovasculare sau chirurgicale. În ultimul deceniu, intervențiile endovasculare s-au 

îmbunătățit rapid, iar acum reprezintă prima linie de tratament. Reconstrucțiile chirurgicale,  sunt frecvent rezervate astăzi 

celor care nu sunt candidați buni sau la care tratamentul endovascular a eșuat.  

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui barbat de 70 de ani polivascular, cu antecedente de stenoză de arteră carotidă 

internă stângă, arteră coronară dreaptă și descendentă anterioară, rezolvate prin agioplastie percutană transluminală, 

investigat neurologic si angiografic pentu vertij si cefalee. Se obiectiveaza o stenoză  de 95 % a trunchiului arterial 

brahiocefalic care tehnic nu poate fi tratată prin angioplastie. S-a realizat un by-pass între subclavia stângă și carotida 

dreaptă (extra-anatomic) tunelizat subcutanat suprasternal. Această tehnica este preferată by-pass-ului aortocarotidian 

datorită abordului simplu, mai putin traumatizant, timpului operator mai redus, reducerea timpului de intubație și evitarea 

sternotomiei în eventualitatea unei viitoare intervenții de revascularizare miocardică. Pacientul este externat la 48 ore 

complet autonom. 

Concluzii: By-pass-ul subclavio-carotidian controlateral reprezintă o alternativă de tratament viabilă în stenoza de trunchi 

arterial brahiocefalic. 
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Left subclavian artery to right carotid artery bypass: the alternative 
treatment in brachiocephalic artery stenosis  
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Introduction: The occlusive disease of the innominate artery is often associated with cerebrovascular symptoms. The 

treatment can be performed by endovascular or surgical techniques. In the last decade, endovascular interventions have 

improved rapidly and are now the first line of treatment. Today surgical reconstructions are often reserved for those who 

are not good candidates or for whom the endovascular treatment has failed. 

Case report: We present the case of a 70-year-old male, with a history of left internal carotid artery, right coronary artery 

and anterior descending artery stenosis, resolved by percutaneous transluminal angioplasty, neurologically and 

angiographically investigated for vertigo and headache. A 95%  stenosis  of the brachiocephalic artery is found, which 

cannot be treated by endovascular techniques. A bypass was performed between the left subclavian and the right carotid 

arteries (extra-anatomical) tunneled subcutaneously and above the sternum. This technique is preferred to that of 

aortocarotid bypass due to the simple, less traumatic approach, shorter operating time, reduced intubation time and the 

possibility to avoid sternotomy in the event of a future myocardial revascularization procedure. The patient is discharged 

48 hours later. 

Conclusions: The left subclavian artery to right carotid artery bypass is a viable treatment alternative in brachiocephalic 

artery stenosis. 
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Un caz de management chirurgical simultan al stenozei de arteră 
carotidă internă şi stenoză de arteră subclavie  

Vrâncianu A.M., Baroi L.G., Cazan I.M., Silistru S., Calugaru M., Strobescu-Ciobanu C. 
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Cuvinte cheie: stenoză, carotidă, endarterectomie, bypass carotido-subclav 

Boala arterială periferică şi ischemia critică de membru superior au o incidenţă mult mai mică decât cea a membrului 

inferior şi rareori determină simptome. Afectarea multisistemică vasculară ridică dificultăți în managementul acestor 

pacienți pentru evitarea amputației. 

Prezentăm cazul unui pacient de sex masculin în vârstă de 57 de ani, diabetic, dislipidemic, internat în secția de Chirurgie 

Vasculara Iaşi cu diagnosticul de ischemie critică de membru superior stâng, manifestată prin cianoză digitală, parestezii 

şi hipotonie musculară şi de ischemie critică de membre inferioare pentru care fusese anterior amputat de coapsa 

dreaptă. 

Investigațiile imagistice: angiografia computer tomografică (angio-CT) evidențiază stenoză strânsă de artera subclavie 

stânga la origine şi pe primii 3 centimetri, iar ecografia Doppler carotidiană identifică stenoză de arteră carotidă comună 

şi internă stânga în proporție de 70%. Evaluarea arterei carotide preoperator este esențială pentru evitarea fenomenului 

de furt vascular cerebral. 

S-a decis efectuarea unei trombendarterectomii şi angioplastie de lărgire cu petec sintetic a arterei carotide comune şi 

interne stângi în primul timp chirurgical şi apoi pontaj carotido-axilar stâng cu grefon sintetic armat (PTFE) cu abord prin 

șanțul delto-pectoral.  

Evoluția postoperatorie intraspitalicească a fost favorabilă, fără deficit neurologic central, prezenţa fluxului decelabil 

palpator la artera radială şi cubirală stânga şi remiterea simptomelor treptat în prima saptamana postoperator. 

Tratamentul medical postoperator a inclus antiagregante plachetare, hipolipemiante, iar urmărirea postoperatorie la 1 

luna a fost favorabilă. 

Acest caz ilustrează potențialul pentru complicații vasculare severe în cazul pacienților cu boală vasculară aterosclerotică 

multisistemică. Deși afectarea membrului superior este mai rară, pontajul carotido-axilar combinat cu endarterectomia 

carotidiană pentru evitarea complicațiilor cerebrale, în special sindromul de furt vascular, este o soluție fezabila. Evaluarea 

completa a acestor pacienți este esențială pentru stabilirea unui algoritm de tratament complet. 
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Peripheral arterial disease and critical upper limb ischaemia has a lower incidence than lower critical limb ischaemia and 

is rarely symptomatic. Multisystem vascular disease highlights a few difficulties in the management of vascular patients in 

order to avoid amputations. 

We present a case of a 57 years old male, diabetic, hyperlipidaemic, admitted in the Vascular Surgery Department for 

upper limb critical ischaemia with the following symptoms: cyanosis, paraesthesia, muscular hypotonia, and critical lower 

limb ischaemia previously amputated above the knee. 

Imaging test: computed tomography angiography (CTA) shows a high grade stenosis on the subclavian artery at the ostium 

level extending 3 centimetres below, and carotid Doppler ultrasound identified a common and internal carotid artery 

stenosis of approximately 70%. 

We decided to perform a left common and internal carotid endarterectomy and closure with a synthetic patch followed 

by a carotid-axillary bypass with a synthetic graft via delto-pectoral groove approach. Postoperatively, the evolution was 

favourable with no signs of central neurologic deficit, present pulse at the level of radial and cubital arteries and 

improvement of symptoms in the first week. Medical treatment included anti-platelets and statins, with good results at 1 

month follow-up. 

This case shows an important risk of severe vascular complications for patients with multisystem atherosclerotic vascular 

disease. Even though upper limb occlusive disease is not very frequent, carotid-axillary bypass combined with carotid 

endarterectomy to avoid cerebral complications, especially stealing syndrome, is a feasible solution. Complete imaging 

evaluation of these patients is essential for proper therapeutic planning. 


